
τιν ᾽ ," 
“͵ ] αἰκερῶ- 

3 δ ὃ Ρ 

Ιακειμι ἐγω- 
γῆσε. ἰοῖ. 

δι 

ΤῸ ΚΑΤ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ὌΣΡι ᾿ ᾿λΘ» “ἡ)υέσεως ΪῊ Σ ΟΥ̓ χρκχ- 

ΞῊ ΤΣ τού, ἡοῦ Δαβὶσ), ὑοῦ Αβεοαώμ. Α- 

" βεφοιωμ, ἐγβώνησε τὸν ἰσαάκ. ἵ σοιαΐκ 

τ δὲ ἔγέννησε ὃν ἑακωζ. ἑἀκωξ δὲ ἐγέν- 

ΞᾺ γησε Τὸν ἰοὐδὰν "Ὁ ὧν ἀδέλφοις ἀν. 

" ἰούδας δὲ ἐγέννησε (Ὁ Φαρές καὶ τὸν 

ΣΤΡ ἜΞΞ Ζαρο ὧκ ᾧ Θαμδρ. Φαρές ἐγέννησε 

ὧν ἔσρωμ. ἐσρωμ δὲ ἐγ γησε ΝΣ ΑραμεΑραμ δὲ ἐγ γησε 

Σ Αμιναδὰξ : Αμιναδαβ δὲ ἐγέννησε ων: ἀνεδονον 

Ὁ. ἐγέννησε “τὸν Σαλμών.Σαλμῶν δὲ ὀγγύνησε Ἂν Βοοζ ἐκ τῆς 

Ραχα. Βδο 5 ἔγωνησε “ὃν Ωξησὶ ἐκ ΤΡΕϑ.. Ωοησὶ Ὁ ἐυ- 

γήσς δ. εδσοι!. ἵέοσοι δὲ ἔγϑωνησε ἢ Δαρ στὸν ΚΙ σΙδΣ Δα- 

(σ᾽ 5 ὃ βασιλεις ἐγγυνησε ὃν Σολομωνΐα 5. 
ΡΞ Οὐρίδ. Σο- 

λϑ μῶν δ ἔγέννησε “ὃν ῥοβοάμ. Ροβοαμ, δὲ ἐγέννησε 
(Ὁ Α- 

βια. Αξια 5 ἐγέννησε “ὃν Ασα Ασα ὙΠ ΠΕ ν Ι ἐλρτ
ὶ ὑ 

ἑωσαφατ δ ἔγψυνησς ΣΙ ὠρφὶμ.1 ρον Ὁ ἐγήυνήσε 
7’ Οζίαν. 

Οζίας δ ἐσθύνησε “ὃν [ωαϑαμ : [ἰωάϑαμ ὃ ὀγθύνησε οὸν Α-- 

χαξζια χαζϑ ἐγθυνησε Σ ἐζοιαν.Ἐζεκιας ὃ ΠΝ
 “Ἐ μἢ 

γαοσῃ. Μαναδτης Ὁ ἔγψωνησε ὃν Αμῶν. τῶ το
ν τ αν Ἂν 

Ϊ ὡσίαν. Ϊ ω σίας δ ἐγέννησε “ὃν Ϊ εχ
ονίαν (ὃ ζις ἀσελζους σ»-- 

ἥν, ὅχι Φ μετοικήσίας Βα(υλωνος. μ᾽ 5 τοῦ
 Ὡπμθο οἱ ΠΝ 

(υλωώνθ- Ἵ ἐχονίας ἐγέννησε ῷ ρὸν 
δῦ θέ θα δὲ 

ἐσϑυνησε Ὧὃν Ζοροβάζξελ. Ζοροδα
θελ δὲ ὠὰ ᾿ ΑΘιούσῇ. 

᾿Αβιξσ) 5 ἐγέννησε "ὃν Ἑλιακείμ. ἀμ
 υῳ ̓  ως τ ἃ- 

ζω ριΑζω ρ δὲ ἐσγυνησε Ἂν Σαδὼκ : Σαδῶὼχ 2 νύ ε ὑρὰ Α- 

γείμ.Αχεῖμ 3 ἐγέννησε τὸν Ἑλιξσ),. Ελιδ
οῆ δὲ ἐρίυνησε ον Ἐ- 

Ἁ.1. 

Δδν.γ.Ε 

Τεν.κβ.Δ- 

ἢ κει Δ 

Τεν. κῬ.Δ, 
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αἸΤὰρ.β. Α 

ἐπ». Δ 

Ῥοὺϑ ογ. Δ 

α.Βασοις. Α 

ὦ ιζ.Β 

»Ἶ β.Βασ.ιβ.2 

Β 

ας Πὰρ..}.8 

35 

ΟΠ ἀριλς. Α 
δ Βασ.κα.Δ 
α.“παρ.γ. 70: 

διΒασ.κγ.Η 

ἢ καῖ. Α 
βιπαρ.λς. Β 

«. Παρ". ἡ 

Ψ 



χὺῦ β ὦ Τιερὶ τῶν μοίγων. 
2 ΕΥΑΓῚΙ. 

" λέαζαρ. ἐλεάζαρ᾽ 5 ἐγέννησε Ὁ Μαῖϑων. Μαΐϑαὶ δὲ ἐθύνησε 

ὃν ἴακωξ. ακωξ δὲ ἐ ἐγέννησε τὸν ἰωσὴφ τὸν ἀὐδρα. Μαο- 

ας, ἐξ ἡ ἧς ἐγβυνηϑν ΪΗΣ ΟΥ̓͂Σ. ὁ ὁ λεγο μῆυος Χρκεῦς. Πα- 

σοι οὐ αἱ δβυται Στὸ δον ἐως Δαἰσῖ, ἥνεα) δῴκα-- ἡ 

Ἴἑασαρέρ' Ὁ Στὸ Δαβίη ἕως ᾧ μετοικεσίας Βαξυλώώνος σμκαὶ ᾿ 

δεκατέασορές " ἐν δ Στὸ Φ μετοικεσίας Βα(ζυλῶνος ἕ εἴς ὅ 5 Χοι- 

Ανκια. σοῦ, ἥνεαι δεκατεασοιρές. Τού δὲ Ἰησοΐ ἡ Χολροὺ ἡ γβύνησις Ἶ 
β οὕτως [ωὐ. Μνησευϑείσης Ἂ Φ μηΐρος ἀ ἀν Μαξίας τῷ [ω- 

σήφῷ, πρὶν ἥ  σιμνελϑν αὐτοιῷ, ἀὐρέϑης ον γαφρὶ ἔχουσοι ον Πνδυ 

ΠΈΡΑΣ ἁγίου. ἰωσηφ᾿ 5 ὁ λυήρ αὐτῆς δίκανος ὧν, γ) μή ϑέλων 

Δεῖ. κα. Α αὐτίευ πουβα δϑγμιαϑέσαι,ἐξουλήϑν λάϑρα Σπολύσαι αὐτίιυ. 

Δ ταῦτα δὲ Ἐν Ὁ. ἀνθυμηϑενζος, ἰδοὺ ἀπελθ» Κυρά κατ’ ὄναρ 

ἐῷανη ἀμπτὸ » λέγων, ἰωσήφ ἡος Δαβιαῖ, μη ̓ φοξηιϑῆς φῦρα- 

λαβεῖν Μαεμάμ Υ γαυαϊκο αν ΣῊΝ Ἵ αὐτῇ ἢ γβυνηϑεν ον 

Διρια. Τὶ Πνώματος ὅτ ν ἁγίου. πζῷ δὲ ἦον, καὶ κὐλέσᾷς τὸ ὄνομα 

Πραξ.ο.8 ἐν [ησοιώ. αὐτὸς ὅ» σιοσᾷ δ χορὸν ΠΕ τ πα Ω' ὡμδρπῶν αὐ-- 

γῶν. Τϑτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωϑῃ τὸ ῥηϑὲν τοὺ Ὁ 5 Κυρλε, 
σάν διαὶ ὧν Ὁ σεοφήτου λεγονζος, “δου ὴ πουρϑένος ων ἼΘΕΣΙ ὶ ἕξ, κα Ὁ ει 

ΣΝ τέξῷ) ἠὸ ἧον, Ὁ καλέσοισί τὸ ὄνομα ἀυϑ Ὁ Ἐμμανεήλ, ὁ δ: τὰ 1 καλέσῃς 

μίωευομδρον, μεϑ' ἡμὴ ὁ ὁ Θεός. Διεγέρϑεὶς δὲ ὁ ἴωσηφ πὸ 

ΤῈ ὑπνε, ποίησεν ὡς χοοϑσεΐαξεν αἰυπιὶ ὁ ο ἀήελος Κύρου, χρῇ 

παρέλαζε ὃ Τ γαυαικοι, αὐτού: καὶ Ἢ ἐγίνωσκεν ̓αὐτίω, ἕως γι 

οὗ ἔτεκε τὸν ἡον. αὐτῆς τὸν χορφοτόζοκον. Κα ἐκάλεσε τὸ ὀγομὰ 

Φ ἸΗΣΟΥ͂Ν. 

δ δα βα ἐτν ἱησού γβυνηϑέντος ον Βηθλεέμ ΦΙ ουδδας, ὁ .Ψ ἡμέ- 

βαις Ηρώδου τ (" βασιλέως ἰδοὺ μάγοι Στὸ ϑυαπτολῶν πῶρε- ἢ 

γἥοντο εἰ εἰς Ἱεροσόλυμα »λέλντες, Ποὺ ὅν ὁ ὁ τεχθεῖς βασιλεῖς ΠΝ 

τ ἢ Ἰουδδων: ἐἰδομδυ νἀ ἀμ ηὃν ἀξέρᾳι ων τῇ ᾽ ἀνατολῇ, ἠλ- 

ϑομδυ «ϑξϑσικιινησοι! εἰωπω. Ακούσας δὲ Ηρώδεος ὁ ὁ (ασιλειξ ἐ ἐς 

Ὧωρεέχθη, καὶ πῶσω ἐροσόλυμα Με ἀνά κα σὠυαγαγῶν 

ποῦτας τις; ̓ δρχερεῖς αὶ γ) 2ξαμματεῖς ὅ ᾧ λαοί, ἐπωυϑεινεζο π᾿ "ἢ 

αὐτῶν πού ὁ Χραεῦς οἥυναται. οἱ ἔ εἰ πτὸν ἀπᾷῷ, Εν Βηθλεέμ Φ ᾿ 

ἰδ ξυα, τς ἰουδαας. ὅτων» γέγραηῆαι δια αερφήτωυ, 'Και συ 'Βηθλε 
" ἐμ γ ̓ ἑέδα, θδδμῶς ἠαχέςη εἰ εἰ οὐ Ὅς ἡ ἡγεμόσιν Ἰούσα. ἐκ (οὐδ 

- 

- ὦ, 

ποσὶ 8] 



ἰο » 

χε σὸν. «οἵ 
-- 

“πτοισί. 

2 ὑποχ]γαι. ς 

4 κάΊω. β. 

Ρ ὑσὺ Κυράν, 

δυοὶ ἑερεμίν λὲν 

ρῦτς. β. 

6 ἠϑέλησε. βι 

μι 

“τ β᾽ Περὶ ᾧ ααιρεϑέ
ντων ποι δίων. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
; 

γορ οἰξελδύσεται ἡγουμόμος, δες ποιμιαινᾳ τὸν λοιὸν μμὸυ τὸν 

ἰσεριήλ. Τότε Ηρωδος λοίϑρα, καιλέσοις ὅι μαι, ἠκρίξ
ω- 

σε που αὐτῶν “ὃν χθόνον ἫΝ Ὁ φαλνομδρου ἀ ἀςέρος. Κα πέμ 

αὐτοις εἰς Βηθλείμ , Εἶπέ , Πορευϑεντες, ἀκριβῶς ὀξέα σατε 

«Ὡϑὶ Φ που δίου" ἐ τοι ) δὲ ἄρντε, ὠποαηειλατε ΜΟΙ, ὅπως κάγω 

ὅϑων «αϑϑσκιιρήσω ἀυπ. Φ 5 ἀκούσοιντες Ὁ ᾧ βασιλέως; ἐπορόν 

ϑησ. καὶ δου ὁ ὃ ἀςηρ ὃ ὃν εἰδὸν ἂν τῇ Δματολῃ, απο ζον αὐζοις, 

ἕως ἤϑων ἐςη ἐπαινῶ ὃ (ὦ τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ ὸν ἀέρα, ἐ- 

χαρησουν χάρο μεγαλίω σφόδρα: ,υ ὁ ἕίϑοντες εἰ εἰς τίω οἰκίαν, 

᾿δῦρον᾽ Ὁ παιδίον μτ Μαάρολας τῆς μνΐρος ἀμ : καὶ. πεσῦντες 

χυδοσεκύνηοξβ δ᾽ ἀυτεὺ, "ὸ ἀνοίξαντες Οις θησαυροῖς ἀθβ »αϑδϑση 

«ἐ 

ςε 

Β 

γέίκανν οἰπῷ δῶρφι. ἀβυσον, κοῃ λίβανον, ΚΟὶ σμύρναν. , καὶ 

χρυματϑεντες κατ’ ὀγαρ μ(ϑ ᾿ ἀμακάμμαι. τϑϑς Ηρωσύωυ, δὲ 

ἄλλης ὁδοά ἀνεχώρησεν εἰ εἰς τίιὐ χώραν αὐτῶν. Αναγζωρηστες- 

οι δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἀπίελος Κυράε Φαίνεται ἐν ὀναῷ ω υ ἴω 

σὴ φλέγων, Ἐγερϑεὶς «ϑάλαξε Το  παιδέον ΚΟ Ιτίω μαιπέροι 

ἀξ, Και Φεῦγε εἰς Αἰγυπῖον. κα ἴῶι ἐκεῖ ἕως αἢ εἰπῶ σοί. 

᾿ μέλλᾳ » Ηρωδος ζτῶν Ὁ παιδίον, Τὰ Σπολέσου α αὐτὸ. δὲ 

ἐγερθεὶς παρέλαιξε τὸ τ παιδτον ΚφΗ ᾿ πίω μητέρι ἀιΐν νυκῆος, Ἢ 

ἀγέχώρησεν εἰς Αἰγυτῆον᾽ τοὶ ἰως ἐγοει ἕως της τελόυτης Η ρώ- 

δὸυ" ἵνα πληρῶ 3η τὸ  ῥηϑεν χσὺ ὅ Ὁ Κυεία διὰ Ὁ 5 πσροφήτου χὸς 

Ἄνα Ἕξ Αἰγυτῆου ὑκώλέσαι Σ ἡον μρὺ: Τότε Ηρωδος ἰδὼν 

ὅτι ὠψέποι! 'χθν χαοὺ τὴν μάγων, ἐθυμώϑη λίαν, ΟΝ  διορείλαις 

ἀνέϊλέ παντα (ὅν παϊδαρῦοις ὁ ων δηβαμμᾷ ο ον πᾶσι ζις ὁ ὁρά 

οις αὐτῆς. Στὸ διετοιρ, Ὥ ἱκατωτερῶ τὰ τὸν ν βόνον ὃν ἠκρίς 

ίῥωσς φἰρὰν Τ' μάγων. Τότε ἐπληρώθη 7 ῥηϑεν" Ἰσὺ [ερεμίου 

Ἧς πεοφητο, λέγονζος᾽, Φωνὴ ὧψ βαμα ἡ ἠκουοϑία » ϑρίαωος κ' - 

κλαυῦ μος 6 ἡ ὀδὺρ μος πολιξ, βαχηλ κλαίουσα ζᾷ τί τέκνα αἱ-- 

τῆς. "κα ἐι ἤϑελε ̓ αϑραιουϑέιαι, ἢ Σ ὅτι ὅ εἰσί. Τελάυτησανζος δὲ 

“ ᾧ Ἡρώδου, ἰδου ἀήελος Κυράε κατ ὄναρ Φαίνεται τῷ ἰωσηφ 

ω) Αἰγυηῖῳ, λέγων, “Ἔγερϑεις ̓Φφράλαξε ὰ παιδίον ΚΟ ἱτίω 

μητέρι ἼΣΟΣ Φ ὦ πορόυου εἰς γίω ἴσξαλ. τεθνήχασι γὼ οἱ ζν- 

σουυτες τίευ ψυχίω (χ: παιδίου. ὁ δὲ ἐγερϑεὶς παρέλαξε τὸ Ὥ 

πω διῶ Ὁ ᾿ πίω μητέρξφι αὐτῷ, (Ο ἤλϑεν εἰς γίω ἱσροήλ. κοῦ 
4,11. 

ες 

Δ 
«ες 

“χοῦ Γ 

Ὶ 

Ὠσηεια.Α 

Τερέμ. λα. Ὁ 



χρῷ Ὗ γ Πρῶτος ΤΙωὰϑνὴς ἐκήρυξε βασιμείαν ϑραψῶ!. 

Σ ΕΥ̓ΑΓΓΤ. 

σας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλάνᾳ ἐπὶ ὁ ὁ ἴεδαιας ἀνὴ Ηρωδου 

μὰ Αἰ ποιΐρος ἀ ἀμ, ἐφοβηϑο ἐκεῖ ὠπέλϑεῖν. ἀρηματιϑεὶς δὲ και πὶ 

ὄναρ,αὐεγω ρήσεν εἰς ῷ μέρη τὴς Γαλιλακαζ, Κα  ἤϑων κῳ- 
κησεν εἰς πόλιν λερομλρίω Ναζαρέτ, ὅπως πληρωϑῆτο βη- 

» ϑὲν διαὶ Τὴ “οεοφητῶν, ὅπ Ναζωραῖος κληιϑήσεται. 

ἢ ψῇ Γ ΚΕΝ δι ταὶς ἡμέραις ὀκείναις φϑἰραγίνεται 1 ἰωαννης ὁ ὁβα- ἢ 

Ησαΐα με. Δ πῆιςης κηρύσσων, ὧν τῇ ἐρήμω τῆς ἰουδαιας, ὦ λέγων, Μετανο- 

τορος ΕἾΤΕ. ἤίγικε γαρὶ ή ᾿ βασιλᾷα Τὴρ οὐρανῶν. ὀὐπί γα ̓ ὅν ὁ ῥηιϑὲς 

πο πΑς τὸ Ἡσαΐου “ 5 πεοφήτου, λέλονζος, Φὼ νηβοωνίς ὧν τῇ ἐρή-- : 

» Μῶ, Ετοιμσειτε τέω ὁδὸν Κυρκε, ἀϑείας ποιεῖτε μ δ» ηοξοις 

λικρα. Α΄, .. ὀθῇν. “Αὐτὸς δὲ ὁ ἰωαύνης εἶχε Ὁ ὄδυμα αὐτῷ Στὸ τέλχων ᾿ 
πο πῸ Κι καμήλου, χαι ᾿ζωνίω δερμιατινίευ «δὰ τίω ὁ ὀσφυὺ αὑτού ἡ 5 
Μαρια. Ὀ9Φη ἄυᾳ 9 τῷ αἰκρίδες, ἡ μδ γιὰ ἀλοῖδν Τοῦ ὀξεπορέυέ!ο χυθὸς 

τον ΙΒ ἡ πλμἢ ἱεροσολυμα κ᾿ πῶ στ ἡ [πόδα καὶ πῶ σοι κἡ ᾿ αἰδάχωρος 

18 : Τορδαι ου,"Ὁ ἡ ἐβατλϊζονθ ὧν τῷ Ὁ Ἰορδανη χ᾽ ἀμφ, ὀΐξομο- ᾿ταπμῷ, δι 

ἀλπι.).Β λθροῦ ὑμϑροι ταῖς ὡμδρπας αὐτῶν. ἰδὼν δὲ πολλοις ἘΠ Φαρα- 
: σαν τὴ Σαδδουκαίων ἐρχομδυοις, ὀπὶ τὸ βαήῆισμα αὐτῷ, 

νὴ 

ΚεφιχγιΔ Εἰτεν αὐτοῖς, 'Τονήματα ὀχμδνῶν, τς ὑπεόγξενὺ ὑμᾶν φυγεῖν " 
: Ι Καρπὴγ ἀζι- 

Στὸ τὴς μδιηούσης ὁ ὀρ): ποιήσουτε οἷν καρποις ἀξίοις ̓  με- πο 
Τω.η.Ε ν ἩἿΝ οι Μὴ τανοίας" ἴω ὴ , δὺξξητε λέγᾳ Ψ ̓ ἑαυζοις, Πατεροιἐ ἔ χομδυ ΥΑ 

βεααμ. λέγω γρὺ ὑμὰν ὅτι δευαῦ ὁ 0 Θεορ᾽ ων Ἔ λίδων Οὐτων "υ)ά 

ἐγεῖραι τέχγα 70 5 Αβοαάμ. Ηδι: 3 Καὶ η ' ἀζίγη τϑϑς τίω ἡ ῥέ 

ζανἕ: 4’ δένδρων χαῖται. παν οιἱ δενόρον μή ποιοῦ καρπὸν χα- 

Μαρ.α.᾿ λον οὐνικόηῇεται εἰ εἰς πὺρ βάλλεται γω ̓μδυ ̓βαηϊζωὺ ὑμας φ “ρῶ, μ, 
ἈΠ. 7. Δ 

ἴωια.Δ ἐν ὕδιιτι εἰς ἡἰσαν οἰῶν ὃ ο ὀπίσω δ ἐρλϑ μῆνος. ἰχυρότερος 
φραξ. α. 
καὶ β.Α. ἃ ἱμου δὴν, οὗ ἐκ εἰμ ἱκανὸς ζα, ὑποδήματα βαςτῖσαι , αὐτὸς 
"ὦ Γοὶ 48. ο " "" Α ὑμας ἬἜΕΥΟΣ οΨ πνεύματι ἁγίῳ. κ, πυθα.. Ὁ τὸ ̓ γηὐονὰν τῇ χῷ . 

. 7. λ » 

εἰὐξ:ὶ διακαϑαραά τίω ἃ ἅλωνα αὐ Τρ, ὁ σῶυαξει ἕν. σίτον 
2 Δὰλ 

αὐϑ εἰς α Στοϑήκην" τὸ ἢ ἄχυρον καταχοισ πυρὰ ἀσβέςω. ΚΕ 

τ ὐβηλ ἽΤοτε αὐῥαγήνεται ὁ 0 ΜΕ Στὸ ἃ Γαλιλαίας Σ δ Ἰορδωίω “ 
ἴωα.Τ τεθς ἢ: [ωανίω, τοῦ βαπῆιαθίῶαι υὑο εἰμ δ΄ ὁ δὲ Ἰωαύνης διε 

Δ κώλυε αὐτὸν, λέγων, ἔγω χρείαν ἔχω χοῦ ) σοῦ θα πῆι εϑέεσαι, 

ὦ συ συ ἐρχρ τεὸς ΜΕ: Αποκριϑὲς δὲ ὁ ὁ ἴησοίς εἶστε τσϑϑς αὐτὸν, 

Αφερὶ τυ ία ὅτω ἮΝ κὰν ὅϊὴν ἡ ἡμῶν πληρώσοιῃ πῶσοιν δεκομο-- 



᾿ ἐκ δεἐρανοῦ. 
Ἢ Α 

Ἀ ὀπίσω μου. 

β.σἹ.ς.ζ.η.9.Ψ 
4β.Ιοὴ. 

1 παράγων, β. 

τ δι 

δι 

ἢ Πεεὶ τῆς ϑιϑοισκαγίας τῷ Χοιςού, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ς 

σίυΐιυ. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν Ἂ βαγηιϑεὶς ὁ ὁ ἴησοις ἀνέβη ὥς 

δὺς διπὸ Ὡ ὕσδαίος, γ δ ἰδοὺ ἀνεῴχθησουν εἰμπτὸ οἱ οι οὐρανοὶ, Ὁ εἰδὲ 

τὸ πνέυμα Π' β Θεοῦ καταραῖνον΄ ὥσει  αἶξιξερα : Ὁ ὸ ἐρχόμδιον 

ἐπ’ αὐτὸν. (ΟῚ ι ἰδου Φώνη ον Ξρανῶν, λέφουσοι, Οὗτος ὅν 

ὁ ὸς μὸν ὃ ὠγαπητος, νῷ Ὁ δὐδδνησι. 

“Τότε [ησοίζ χθηι εἰς τίωυ ἢ ΠΡΊΩΝ χασὸ δ πνεύματος, πει- 

ς φαεϑίωαι χοῦ δ’ Ὁ διαβόλυ. καὶ γηφεύσοις ἡμέρας τεσσοιροίκον- 
εὰ "ἡ γύκτα τεοσαιοφίκονζᾳ, ὕρερον ἐπείνασε. καὶ τοδϑσελϑῶν 
αἰ ὁ Ο πειροίζων εἰ εἴπεν, Εἰ ος εἰ 5 τ Θεού, εἰπέ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι 

ἄρτοι γένω). Ο: ̓  , Στοκριϑεὶς Εἴτε ,γέρρατβαι, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῶω 

μόνῳ δῆσεται Δύϑροοπος, νὼ Σ παντί ῥημαΐε ολυποβϑμος 

μδμῳ δια σύματος Θεοό. Τότε πα ξφελαμμιθάνς αὐόν ὁ διαβο 

λος εἰς Υ ἁγίαν πόλιν ,χαὶ, ἰςησιν αὐτὸν ὀπὶ (1  πῆερύγιον τοῦ 

ἱερο.γὴ "0 λέγ οἰμπτὸ. Εἰ ἧος εἰ ᾧ Θεούῦ βάλε σεαυτὸν κοὐτῶ. γός 

γράτηαι γαρ, ὅτι ὥ: ἀἤγέλοις αὐ 1Ὁ οντελείτοι! «ϑα(οό, καὶ 

δι χηρῶν ὁ ἀροῦσί σέ, μήποτε φοδϑσκόνψης χυϑὸς λίϑον τὸ πὸ 

δὰ (ου.Ε ἔφη εἰμπτὸ ὃ 0 ἵηξους, πάλιν γέχρασήαι, Οὐκ ὀκπειροίσης 

Κύρκον ἣν Θεὸν σου. Πάλιν ““οαλοαμᾷαΜά αὐτὸν 0 διαί ολος 

εἰς ὀβος ὑψηλόν; λίαν, κα δείκνεσιν οἰυπτὸ πασαις ταὶ βασιλει-- 

ας Τὰ κόσμε κοῦ! πίω δόξαν αὐτῶν , Χαὶ λέγά απ , Ταυτα 

πανίδ σοι δώσω, ἐ ἐαν πεσων χοδϑσκιυυήση ς μΜϑι Τότε ΝΣ εἰυπτὺ 

ὁ ἴησοίς, Ὑπαγε σωτανὰ. γέχραῆαι »», Κύρκον τὸν Θεὸν σου 

τοεϑσκαιυήσές, ΚοΜ [ἀπὸ μόνῳ λοίδδυσς. Τότε ἀφύῥσιν α,-- 

τὸν ὁ διάβολος. Ο ἰδοὺ ἀήελοι φσέϑσηλϑον, ᾿ διηκόνοιιυ αὐτῷ. 

᾿Ακούσαρ ἢ 5 0 δ Ἰηίοις ὃ 0ΤΙ ἰωαύνης πουρεδδϑη, ἀνεχώρησεν εἰς δ 

Γαλιλαίαν, καὶ κατα λιπών τί Ναζαρέτ, ἥϑων κατῶ ἐΉσῖΝ 

εἰς Καπϑναουμ τίω αϑὐραϑαιλοιοῦαν, ον ὁθοις Ζαβέλων κ Ὁ 

Νεφϑαλείμ, ἣ 'γαν πληρῶϑη τὸ ῥηϑεν διαὶ Ησοϊε Ὁ 5 πσερφήτου 

λεγονζς,᾿ Γη Ζαβελων Ὁ γ} ἢ Νεφϑοωλείμ, ὁδὸν θα λοιατής, 

πέραν ὅ 5 1 ορδανε, Γαλιλαια, τὴὰ ἐθνων. δ λφος ὃ ,καϑημῆνος 

ὧν σκότει Εἰ δὲ Φως μέγα, ἃ Οῖς καϑημϑροιο ον χδαικοι. σκία, 

ϑαναΐζου φὼς αὐέτειλέν αὐτοῖς. Α΄πὸ τότε ἠρξαῦ ὁ Ο Τησοις κυ-- 

ρύοσειν . ἴα! Ι λέγήν, Μετωοεῖτε. ἤγγικε »»" βασιλεία Τὴ οὐ- 

ραγῶν. 'Περαπατων ἢ δ ὁ ἴησοις ς σα τίου ϑαλοιοσονΊης Γαλι- 
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ὁ Περὶ ἣν μακαρασμῶν. 

ζ ΕΎΑΓΤ. 

λαας εἶδε δύο ἀδελφοις, Σίμωνα," τ  λέ)ϑμῆσον Πέζον, καὶ 

Ανδρέαν Ὧν ἀδελφον αὐξ. βαλλονταρ ἀμφίθληςρον εἰ εἰς 1 

ϑαλαιοσον( σαν: "Ὁ  ἁλιδρ) κα ἐξ λέγά αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, 

καὶ ποιήσω ὑμας ἁλιεῖς δὐϑρώπῶν. (Ὁ ἢ ὠὐϑέως ̓ ἀφεντερΐα 

δίκτυα, ἠκολέϑησοιν αἰυπῷ. Καὶ χοϑοξὰς ἐγέιϑεν, εἰσδὲν ἄλλοις 

δύο ἀδελφοις, ἰάκωξον ον Τῷ δ: Ζεξεδαε, κα Ὁ ἰωαννίευ ἃ τ οὐδὲλ 

ὃν αὐτῷ, ον τῷ πλοίῳ μῳ Ὁ) Ζεξεδαου  παΐος αὐτῶν, κοι-- 

Ἰαρήζονταρζὰ δίκτυα, αὐ: καὶ ἐκα λέσεν αὐτοι. Φ 3 ΣῈ 

ἀφέντες τὸ πλοῖον ζΩ) ιῷ πατέροι οὐ. ἠκολουϑησοιν υτώ. 

Κα; φδαηὴυ ὅλίω τίω Γαλιλαίαν ὁ ὃ Ἧ ἘΔΥΗΘΝΕ ον ταῖς 

σα γώγας αὐτῶν, ὃ κηρύσσων “ὃ δαηέλιον Ῥ βασιλείας, 

γ ὸ ϑεροιπεύων πα σον νὐξον καὶ πῶ στιν μαλακίαν» τῷ λαῶ. 

ὦ ἀπήλϑεν ἡ ἐἰκοὴ αὐὐτε εἰς δλίω τίου Συρίαν, Ω ΕΣ μὴ; 

κὰ ΩΝ παύτας τοις κακῶς ἔχοντας, ποιχάλαις νοίοις ὦ βα- 

σουνοίς σἀνεχομϑμοις, ὯΙ ̓ δαημονιζομόροις » ἴαῚ ̓ σελίευιαιζο- 

μδσοις, καὶ "0 παρφλυτικοις, καὶ ἐϑεροίπευσεν. αὐτο. "ὁ ̓ἠκολού- 

Ὁ ταν ἀντ ὃ Ο ἜΡΟΝ πολλοὶ ὐπὸ ̓  Γαλιλαίας ̓  Δεκαπολεως 

Ω, ̓Ἰεροσολύμιων ἐν ὁ ἴεδαίας, καὶ πέραν Τ' Φ Ἰορδανε. ἰδὼν 5 "0 

τοιρὄχλοις, δι ᾿ἐβη εἰς τὸ ὄρος. Κα κοι ϑίσεεντος αὐ 18 Τα ϑσηλ 

ΟΌΥ ἀυπὸ Φῷ μαϑηταί αὐ, Ὁ ν᾿ δμοίξας Σ η9 σόῦμα αὐτῷ. ἐδεόαν- 

σγέν ἀὐοῳνύδων Μάκαειοι οἱ ἱ πῆωχοι τῷ ἢ πνάμαῖι ὃ δ εν 

τῶν τήν ἡ βασιλεία, τἷω ς θρανῶν. 'Μακάεμοι Ὧ) πενϑοιώτες, 

ὅτι αὐῷὶ πα φφικληνϑήσον.).᾿ Μακαξμοι ΟΦ, εαεῖϊς, ὃ 0Τι τρ 

κληρονομήσουσι Τ γίω. “Μακᾳάρχοι οἱ πεινώντες ( σὺ 

δ᾿ δεχρυοσυνίωυ, τι αὐζοὶ χορίαιεϑίεσον.). Μαχαθμοι ὠ με 

εἰς ὅτι αὐτοὶ ὶ ἐλογϑήσονται. ̓ “Μακάφμοι οἱ κουϑος οὶ τῇ ἢ καρδίᾳ, 

ὅτι αὐοὶ ἢ Θεὸν ὀλψοντα. Μακαθμοι Φῷ εἰρζευοποιοι, ὅ ὅτι αὐζοὶ 

(0) ; ϑεοί κληθήσονται. 'ἽΜαχάξκοι ᾧ δεσδιωγμένοι ἕ ἐγξγοεν σἴυ-- 

κοιοσίζθης, ὅτι αὐ δ ξν ἡ ῃ ) βασιλεία, Τὴν ἐρανῶν." Μακχάφμοι 

ἐφε ὅταν “ὀνεισδεσωσιν " ὑμας Καὶ ̓ διωξωσι, Ὁ ἀπωσι παν πονη-- 

ρὸν ῥημα καϑ' ὑμῶν ̓ψευδόμδυοι," ἐνέζαεν ἐμιού: χαίρετε Ο ἀ- 

γωλλιαοϑε, ὅτι ὁ ὁ μιόϑος ὑμῶν πολι ον τοῖς Ξρανοίρ' ὥχω ἌΣ ἐς 

διωξαν Όι τερφήτας τοι χσϑ9 ὑμῶν. Ὑμεῖς ἐςξ τὸ “ἅλας 

τῆς γὴς. ἐὰν δὲ Ὁ ὥλας μωρανιϑη, ὧν ἤν! ὡλιαϑίόσεται ; εἰς ὅ- 

 ἔςαι. 

ἕνεκα δ 

σώνης. β. 



"δ ἐδελφαῖ 
αὐτ. ἥν 

᾿ς βληϑῦς, β. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. : 
δὲν ἰρως ἔτι εἰ μη ' Οληϑέωαι ἐξω, Ἢ ἢ κοίζωπαῖ ἐιϑϑαι να Ω" αἡ)-- 

φροῤπν. Ὑμεῖς ἐσε τὸ Φῶς Κ᾿ κἴσμιου. ὡ ἐδωσαται πόλις κρυ 

(αι ἐπωΐω ὀροις κριμένη" ἐδὲ καίοισι λύχνον, (ὰ τιϑέασιν 

αὐζον ὑπὸ τ μόδιον, δλλ. ΩΣ τίω λυχνίαν, ̓  λάμπει πᾶσι 

όις ἐν τ, οἰκίᾳ, . Οὗτω λαμνψατω τὸ Τὸ Φως ὑμὴμ ἐμισσοοῦϑεν 

7 Ὁ δὐϑρώπων, “ὅπως ἰδῶσιν ὑμῶνα καλοὶ ἐργα, 0 ὺ δοξ ἀσωσι 

τὸν πωτέροι ὑμδ πὸ ὧν ζις οὐρανοίς. Μή γομίσητε ὃ ὁπ ἡλ- 

ἸῸΝ καϊαλυσοι τὸν νόμον, ή ̓Όις πυϑοφήταρ" τ) ἦλϑον καΐαλυ- 

σαι, δλα πληρῶσαι. ἀμίω » λέγω ὑμῖν, ἕως αὐ πορέλϑη 

ὃ ἐρανὸς "0 ἡ γὴ, ἰωτα ἕν. ἡ μία καραία ϑ μη ' πουρέλνϑη διτὸ τῇ " 

γόμωυ, ἕως αὐ πον Ὁ Ἄρητιι. “ὃς ἐαν οὐὖ λύση μίαν 7 οντο- 

λῶν τούτων ὅ: ἐλουχάφων, ὼ διδαξη 9.100 Οις λὐϑρώποις, ἐλο- 

τὰν κληϑήσεται ον Τῇ ἢ βασιλείᾳ ἘΠ οὐρανῶν" ὃς σ αὖ ποιή-- 

σῇ Κ᾿ ἢ δεδαιζη, δι μέγας κληϑήσεται ων Τῇ ἡ βασιλείᾳ ἕ: Π' οὐρφι- 

νῶν. λέγω “Ὁ ὐμὼν ὅ ὅτι ἐων μὴ ̓αϑϑιονεύση ἡ ἥ δικαιοσύν" ὑμὴν 

πλειον Τὴ γραμμαπέων Ω Φαρασείων, οὐ μὴ εἰσέλνϑητε εἰς 

ν βασιλείαν ἕξ Ξρανῶν. Ηκχούσετε ὅτι ὀῤῥέϑη τοῖς ς ὄρχαήοις, 

Οὐ Φονευσές: ὃςο αὐ Φονδύση, ἔνοχος ἘΝ τὴ κρίσῳ. ἔγω δὲ 

λέγω ὑμῖν, ὅτι παρ Ο ὁ ὀργεζόμδινος πὸ τὸ ἀδελφῷ ο αὐτοῦ εἰκ, ἐγ0 

διὸ ἐσθ Τῇ ἢ κρίση. ὃς σ αὖ ἐπι Τί ἢ ἀδελφῷ αὐτῷ ῥακα, ἔνοχος 

ἔςο! πῷὼ Ὁ συεδρίῳ ὦ ὃς σι αὖ εἰπη ̓μωρί, ἔνοχος ἔσο εἰς τίω γέ- 
615] 9 πυρός. ἔα» οὗ «σϑϑσφέρῃς Τὸ δῶρόν σου τὸ τὸ ὝΕΡΗΣ 

σήρμον. θως ἐ μνησϑης, ὅτι ὁ ἀδελφὸς σου ἐχά τ καῖ σού, ἀ ᾿ς 

Φές ὡκκᾷ 70 ᾿ δῶρόν σου ἐμισθρϑεν (: τ: θεσιαςηόκου ; Ἂ) ὕπαγε, 

τσϑϑτον ̓ διωλλάγηϑε πίυ Ὁ ἀδελφῷ σου, (Ωί τῦτε ἤϑων τεϑο- 

ς μἐμὲ Ὁ δῶρόν, σου. ἴω» δὐνοῶν τῷ Ὁ αὐτιδίκω σουζαχυ, ἕως ὃ 0-- 

τοῦ εἰ ὃν τῇ ἢ ὁδῶ μεῦ αὐτῷ ,μηπόε σῇ ὥραδῷ ὁ ὁ αὐτί δικος τω 

κριτῇ. κοι ὁ κριτὴς Ὧ εϑραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, Και εἰς Φυλανην 

λη. ϑηση ιἀμίω λέγω σοὶ, ς, μη ̓ ϑξελϑης ὀκαιϑεν ἕως αὖ δστο- 

δῶς “ὃν ἔσχατον κοδραντίωυ. Ηκούσοιτε ὅτι ἐῤῥέϑιν τοῖς ΑΙ 
χαλοις, “Οὐ μοιχουσές. ἔγω δὲ λέγω ὑμῶν ὅτι πας 0 βλέπων 

των ῳ χσϑϑς Ὁ ὀλιϑυμῆσαι αὐτῆς, ἡσν ἐ ἐμοίχευσεν αὐτὸν 

τῇ καρδίᾳ, αὐτῷ. εἰ ἰδὲ ὁ 0 ὀφϑαλμὸς. σου ὁ ὁ δεξιος ἀρθλσεὰ 

λίζ σε, ἔξολε αὐτῶν, καὶ βαλε Συτὸ σοῦ.συμι φέρ4 γα σοι ἵνα 
4.11]. 
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8 ΕΎΑΤΤ. 
Σπόληται ὃ ἐν τὴ μδιῶν σου, ᾿ μη ὅλον τὸ σῶμα σοὺ βληϑὴ εἰς 

γένναν. αὶ Εἰ ἢ ᾿ δεζια σου λεὶρ σκανδαλίζει σέ εἰκκοψον αὐ-- 

πίω, (2) [βάλετο ) σού" συμφέρᾳ γα σοὶ ἵνα Σπόληται ἐν τ 

μδηῶν σοῦ; ὡ μη ὅλον τὸ σώμα σου λυθῇ εἰς γένναν. Εῤ- 

ῥέϑη δὲ ὅτι ὡς αὐ ̓λπολύσῃ δ᾽ γαυαίχαι ἜΝ δότω αὐτῇ Ἔστο- 

ςεῦσιον. ἔγω ΓᾺ λέγω ὑμᾶν ὅπ ὃς αὐ πολύσι; πίω) γυαικα 

αὐτοῦ ; πουρεντὸς λόγου πορνείας, ποιᾷ αὐτίω" μουχα ἀϑαι" κα 

ὃς ἐαν ̓λπολελυμδυίωυ γα μήσι μοιχαται. "Πάλιν ἠκούσοιή: ὅ- 

τι ἐβῥεϑν Οἷς ϑρχαήοις, Οὐκ ὀἰληορινησᾷς, Χποδῶσάς δὲ τῷ ΟΝ 

δίῳ ὧν ὅρκοις σου. ἔγω: ὃ λέγω ὑμᾶν μὴ ὀμόσοωι ὅλως, μηδ: 

ω» τῷ Ὁ οὐρανῷ, ὅ 0Τι ϑέϑνος 651 " 5 Θεοδτμητεῖ ον ΤῊ 1 Ἢ γλ,δὅτιι ᾿ὑσοπο-- 

δεὸν 651 ἢ" ποδῶν αὐ. μηδ, εἰς ἰεροσύλυμα, ὅτι πόλις 61 ὅ: 

μεγῶλι βασιλέως μηδ ον τῇ ἡ κεφαλῇ ἡ (ου ὁ ὀμμόσης, ὅτ Ὁ ἐδωυα 

σοω μίων τείχα “λό ν ἢ ἡ μᾶγανναν ποιήσοι. ἝσωΣ 5 ὁ λθοος 

ὑμὴμ, γα, να! οὔ, οὐ: "Ὁ δὲ αἷδιοτὺν Ούτων ὧν ᾧ' πονηροῦ ὅτν. 

Ηκούσοωτε δτι ἐῤῥέϑν, ̓ὀφϑαλμον. αὐτί ̓ὀφϑθαλμοό, ὦ ὀδὸν-- 

τὰ αὐτὶ ὀδόντος. ἔγω δὲ λέγω ὑμῖν μη αὐτιφηναι τῷ τὲ δ 

ἀλλ᾽ δεῖις σε βαπὶσᾷ 21 7 δεξιαί σου σιαλόνα,, φρόψον ὠπὶ 

0 ἡ πίω ἀλλίων καὶ "ἡ τῷ ̓ϑελονῦι σοι κριϑέωυαι, Κοῦ τὸν να, ι 

λαβεῖν ὦφες πᾷ καὶ τὸ Τὸ ἱμάπον' Ὁ: ὃ ὅρῖες τε ἀρξαρευσ μίλι- 

ον ἕν ὕπαγε με αὐτῷ δύο. Τῳ αἰτοιίυτί σε διδου"κὰ Ἂν 9έ- 

λοντοι διτὸ σοῦ δανεισεις μη ̓λπορρα φῆς. Ηκε σον: ὅτι β ῥέϑη, 

᾿Αγαπησς τὸν πλησίον, σου, "0 μισήσᾳρ ἡ Σ ἐχθρὸν (υ. ἔγωδ ὃ λέ- 
γω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε ὧν ὀχθροις ὑμὴν, δ λογεῖτε τοις καἴαρω- 

μδροιρὺ ὑμας, καλῶς ποιεῖτε “ὧν μισοιώτας ὑμας, Ὁ πϑϑσου- 

χεῶε ὑπ ἢ ὑπηρεαιζόντων ὑ ὑμας καὶ διωκόντων ὑμαρ' ὃ- 

πως ἥϑηῶε ἡοὶ ὥπαθος ὑμὴν 5 “ον οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αἱὖ-- 
τοδα ατελλα δι πονηροις Καὶ ἀγαϑοιρ, ὦ βρέ οὶ διχοήοις 

ῶ ἀδίκων ἐαν "» ἀγαπήσήϊε (ὃ ὧν. ἀγαπῶντας ὑμαῖ, ζίνα με 
αϑον᾽ Ὄχέε; οὐχί Ο Ὧ τελῶναι αὐ ποιοισι; Ὁ ἐαν ἀασάσης 

εὃς ἶτοι; ̓ἀδελφοιῷ ὑμὴμ μόνον, τί ; φΈΛασον ποιοίτε οὐχ! ται 

Φ τελῶναι οὕπω ποιοισιν᾽; ἔσεοϑε οἷν ὑμεῖς τέλῴοι, ὡς Ὁ ὁ 

ς- πουτῆρ ὑμὴμ" ὁ ν Ὅοις οὐρανοῖς τέλειὸς 511. Προσέχετε τίω 
᾿᾿βρυμοσυνίω ὡμμη μη΄ πρίειν ἐμέρῶεν τ ἢ αἰθρωπων, τϑὸς 

ΒΡ 

ν » 
ΤΟ λάῤχῃγ πη )- 

Ι 

σου! μδίαμγαν , , 

ἔξ πη ὀήα. {, 

τι Ὅς μισὺ- 
᾽ Ν 

ΟΙΥ. οὐ πῶ, 

12 ἔξεπ' β. 

1 οι φίλιψ, 

ὧν πῶσ. 

14 καὶ δ ἱ ἐϑην 

κοὶ τὸ αὐπ "πι 

οὔ σιν; β 
{ ὁ οὐρα! 

β.γιεἶ. 

Ι δκαμρσιων ' 

β. ἥ 



ω σΊ. φ, ἢ, 

ξαι τὸ τὸ φύμα. 
ὅτως. β. 

“β 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ὦ 

Ν ϑεαϑύευαι αὐζοις-εἰ δὲ μήγε, μόδον ὅχ ἔχέτε εὔἶρα τῷ Τῷ πατεὰ 

ὑμὴμ τῷ τῷ ὠν !ς ὠρανοις. ὅτων οὐὺ ποιῆς βουμοσύνίωυ, μη σολ 

πίσης ἐμιασεϑεϑέν σου, ὡς Φ υὑποκριται ποιουσιν ὧν ταῖς 

σζνανγώγαῖς Ὡς βῸ ταῖς ῥύμαις, ὁπῶς δοξα “τσ υὑτσὺ δ ἢ" δ0-- 

ϑεϑόπῶν. .ἀμίω λέγω μιν, ἀπέχοισι ὃν μοϑὸν αὐτῶν. Σού 

δὲ ποιοιίυτος ϑοημοσυνίωυ, μη γνώτω η  ἀραςφεροὶ ἐὰν τ ποίει ῃ 

δεξια (υ-ὃ ὀπὼς ἡ σοῦ ἡ ἐλεημοσύνη ον πῷυ Ὁ κρυπῆῳ κὶ ΚΑ ὃ πατήρ 

σου ὁ βλέπων ον πὸ Ὁ κρυηϊῷ, αὐδρ ποδῶσᾳ (οι ἐν τῷ ΘΟ: 

ρῴ. αι ὅταν φοδϑσεύχη, οὐκ ἐσ ὥρη Φ ̓ἰθκριταὶ ΐ ὅτι 

Φιλουσιν ων ταῖς σίλυονγωγας ̓  ον ταῖς γωνίαις Τὴ πλατειῶν 

ἑρώτες πὐδϑσευχεάς, ὅπτος αὐ Φανώσι τοῖς αὐὐϑρθόποις' ἀμίω 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχοισι ́  μιόον αὐτῶν. Συ δὲ ὅτων «εϑσεύ- 

ΧΡ. εἴσελϑε εἰς ὃ Ὁμιξιον σου ,Χαὶ κλείσας τίω ϑύραν σου, 

τεόσευξαι τῷ τῷ πατθά (ου τῷ ἂν τῷ Ὁ κρυηῆῳ᾽ Κα ὁ πουτήρ σου ὁ 
βλέπων. ον πῷὼ ἢ κρυηῆῴ, Σποδωυσά σοι ον τῷ Ὁ φανερῷ. Προσευ 

λθιδροι δὲ μυὴ βαδολογήσητε, ὡς Ὁ Θ ἐθνικοι. δοκοισι » 

ὅτι ἐν τὴ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσεικουόϑίεσονται. , μή οὐ ρος 

ϑητ αὐτοιρ' ΝΣ Ο παΐϊηρ ὑμὴμ ὧν χρείαν ἐχέϊε, “569 ) πού ὑ- 

μας αἰτῆσαι! αὐτὸν. οὕτως ον ὦ χσεοσεύχεθοε ὑμεῖς" Πα 

ἱόμων ὁ ὁὸν Ὅοις ἕρανοις, ἀγιαδϑίοτω “ὃ ὄνομα σου. ἠϑετωὴ ἥ ΤΩΣ 

λεία (υ. υϑβνηϑητω τὸ ϑέλημά σου, ὡς ὧν , οὐρανῷ, 7) Ιὐλι τὶ γ 

γῆς «τὸν ΤΟΥ ἡμδιή το οἰπούσιον δὸς ἡ ἡμὰν σήμερον .«( ἁ αφες ἡ-- 

μὲν ὀφειλήμαΐα ἡμὴ), ὡς ἊΣ ἡμεῖς ἀφίεμὸρ ὅις ὀφφλέτως 

ἡμλν. κ «Ὁ μα  εἰσενείκης ἡ ἡμας εἰς πειξοισμον, δλλα ῥ ῥύσοιι μας 

Στὸ ΤῸ πονηρδί. ϑπσοῦ ζξινὴ βασιλᾷα,ὸ ἡ δώωμας, ἢ ἡ Ἵ δὺς 

ξᾳ. εἰς (ὅσ αἰῶνας. ἀμίω. αν Ὁ» ἀφήτεζοις αὐθεθποις 

ᾳ τ αη!ωμαΐα αὐτῶν, ἀφησᾳ κ᾿ ὑμῖν ὃ πωτήρ ὑμὴμ ὁ ϑὲν 

γιος" ἐαν δὲ ΠΡ Ἔ ΕΤΣ αὐϑρωποις ἴα αὐραπῆωμαΐα αὐ 

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμδμἀφίσφα ὥναπ!ωμαξα ὑμμ. τω αὶ 

γηςευή]ε, μ᾿ ᾿γένεοϑε ὡςπῇ Θὺ ΤΠΟΙΕΥΤΣΕΙ [ σκυϑοθοποί. ἀφανίζοισι 

ΣΝ τδϑσίοπαι αὐτῶν, ὅπως Φανῶσι Ὅς αὐθεθόποις νησεύον- 

Ἴε. ἀμίω λέγω ὑμὰν ὅτι ἀπέχουσι, τὸν μιάϑονι αὐτῶν. Σὺ δὲ γη-- 

σεύων ὠλειψαι σου τί κεφαλίωυ, ἂπ τ πυδόσωπον (ου νίψαι, 

ὅπως μή Φανης᾿ Όις αὐθρθόποις γησεύων, δλλα τῷ παταῖ συϊ 

Ῥωμ..β.Β 
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λγκ.ς. 2 

Μὴ ον μεθαμνήσητε λέγονϊες, τί φάγω δρ, ἠζ πίω μδϑυ, ἢ πὶ 

το ΕὝ ΑΤΤ. 
τῷ ὧν πὼ Ὁ κρυπῆφ" κ Ὁ ὃ πωτήρ (ου ὁ ὁ βλέπων ὧν τῷ Ὁ κρυηήῳ, Ὥστο- 

δεσι σοι" ων τῷ φανερῷ. Μη , ϑυσαυθάζετε ὑμίάνϑϑησαυροις ἢ ἐ- 

πι τῆς γης, ὅπου σής "Ω ̓ βρῶσις ἀφανίζᾳ, κ γ ὅπου κλέηϊαι δ[ιηο-- 

ρύασοισι γ0 ὃ κλέηῆουσι: ϑῆσαυρίζετε 5 ὧ ὑμῖν ϑησαυροις - ὀὐρανῷ, 

ὅπου οὗτε σῆς οὔτε βρώσις ἀφανίζᾳ,κ ὡ ὅπου κλέπῆαι οὐ δορύσ- 

(οισιν οὐδὲ κλέηηουσιν.ὃ' οἰῶν γαρόξην ὁ 0 ϑησοιυρὸς ὑμλν, ἔχει ἔσο 

0, ἡ καρδία, ὑμὴμ." Ο λύχνος Ὁ» σωματὸς ὅξην ὁ 0 ὀφθαλμός: 

ἐαν οι οἰ ὃ ὀφθαλμός τ ἁπλοῖς ἡ, ὅλον ῶ σῶμασ σου Φαῆεινον 

ἔςου᾽ ἐν δὲ ὁ ὀφϑαλμός ἀν πονηρὸς: ἡ, ὅλον ὃ σώμα ̓(ου ΠΑ 

Ἴεινον ἐςου,. εἰ οι ἢ Φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος δἰ, τὸ σκότος πόσον; 
᾿οὐδεὶς 'δαραται δυσι κυφίοις δουλάϑειν. ἢ ΕΣ τον ἐγα, μισήσα, 

καὶ "ὃν ἕτερον αἀἰγαπήσ: ἡ ἑνὸς αὐϑέξεται,"ἡ 5 ὅ ἑτέρου καΐαφ ρο- 

νησά.οὐ δω αὐαὺε ϑεῷ δουλόυειν ᾧ μαμωνᾷ. δια τοῦτο λέγω 

ὑμῶν, ἡμὴ μεδάμνατε Τῇ ἢ ψυχ ὑμδμτ Φαγνδ καὶ τ πίητε, μ1-- 

δὲ τῷ σιματ ὑμὴν ἐνδυση ὃ. οὐχ ἥ ̓ ψυχ πλέϊον ς ἑῶ- 

φης, Ο σωμα τ ἐνδύματος; Ἑμιβλέψατο εἰς α  πέϊεινα 5 

οὐρανοῦ, ὃ ὅτι οὐ ασεί βϑνόνν, οὐδὲ ϑεράζροισιν, οὐδὲ σιλυαρεσιν εἰς 

Σποϑήκας, ὁ ποτὶ ὑμῆμὁ οὐρανιοςφεφς αὐζα. οὐχ ὑμεῖς 

μάλλον. διαφέρετε αὐτῶν: ζς δὲ ἐξ ὑμδμ μεεεμνῶν δαύαται 

ταδϑῶειναι ἐγ: τίου ἡλικίαν αὐτῷ πίω ἕνα; ὦ τὸν ἐνδύ- 

ματος μεραμνατε κατωμαϑετεζα ὦ κρίνα Τὰ τὶ αἰγοθό. πῶς αὐὺς: 

ξαν4' ου κοπίᾳι, οὐδὲ γή94 "λέγω ὃ ὑμῖν ὅτι ἐδὲ Σολομῶν ἂν πω- 

ση τὴ δοξη αὐτοῦ αἰδιεβάλετο ὡς ἕν Τύτων. εἰ ἢ τὸν χόρτον 7 
ἀγοοῦ σὺ ἱλέρον ὄντα καὶ αὔδμον εἰς κλίξανον βαλλόμδρον ὁ 0 

Θεὸς οὕτως ἀμφιϑνεσιν, ου ̓ πολλῷ μᾶλλον ὑμας, ὀλιρόπιροι; 
ΝΝ 

αϑαξαλώμεϑα: ταντα »» ταῦτα ἴᾳ ἔθνη ὀπιζηέ ἦδεϑς 
ὁ πατὴ β ὑμὴν ὁ 0 οὐρανιος ὅτι χρηζετεζουτων ἃ ἁπαΐτων. ζῆειτε δὲ 

τοϑότον υ βασιλείαν Τῷ τ ϑεοό καὶ τίω διχοιοσάυίω αν »Ἀ 

του τα παντα «αεϑῥεϑήσεται ὑ ὑμῖν. μὴ οιί μεθαμνήσητε εἰς τ 
αὐρ μον ἡ ἡ» αὐφμον μεραμνήσφζα ὁ ἑαυτης. Ἰϑρχετον τῇ Τῇ ἡμέ 

Ῥᾳἤ κακία αὐτῆς. “Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριϑῆτε. Ὃν ῶ δ δ κρ κρί- 

μα κρίνετε, τὐξδς ἰσεώτ' Ὁ ων ᾧῷ μέρῳ μέξειτε, αὐζμμέζνοή- Ὁ 

μς- 

ϑπρῦνα; ῇ ΟΣ ᾿Ολέπεις ὁ φκάρφος τὸ ὧν τῷ ὀφϑαλμω ὅ Ὁ ἀδὰλ, " ἤ 

᾿ "Ὁ 

Ν ὧν χῶσι, 

κι! 
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ΚΑΤ ΑΜΑΤΘ. Π 

φω (υ, τί Ὁ ̓  ἐν τῷ σρὀφϑαλμώ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; ἢ πῶς 

ἐρέϊς τῷ Ὁ ἀδελφῷ ἘΣ ̓Αφες ὀκβάλω δ χαρῷος στο ΤῸ ὁ-- 

φϑαλμοῦ (ου-κὶ υΚ, ἰδουὴ η δοκος ον τῷ ὀφϑαλμῶ σου; υὑποκριζο, 

ἐκβαλετσοῷτον ὅ' δοκὸν ὁ ὦ. 7 ἢ ὀφϑαλμοῦ (ου, Καὶ τότε δια.- 

(λένψᾳς ὑκραλέεῖν να καρῷος κι Τῷ γὀφϑαλμού ἀδελφοῦ 

ταῦ ὑμλι ἐλ ἀδΈϑ εν: τὴμ ρίρων: μήποτε καΐζωπωτήσωσιν αὐ-- 

οι ἂν τοῖς ποσίν αὐτῶν Ὁ ἡ φραφέῆες ῥηξ ὡσίν ὑμαξ. ᾿Αἰτεὶ- 

ων δοϑησεται ὑ μιν" ζτῶτε, νὰ γ δρήσετε κρούετε, "Ὁ αὐοιγῆσε- 

τοὶ ὑμιν. πᾶς ἊΝ Ο αὐτῶν λαμξαν, χὰ Ο ̓ζυτὼν δοΑσιᾳ, καὶ 

τῶ Ὁ κρθοντι, αοι γήσεται. Ἢ ὠςδτν ὀἰξομα αὐϑοϑ»πος, ὃν ἐν 

αἰτήσῃ ὃ ἡος αὐτῷ ἀΡΤΟΡ, μηλίϑον. ὄχιδωσᾳ οἰυπτὸς κὶ οὐ ἐαν ᾿ἰχθώ 

αἰτήσῃ, μηόφιν δλιδωσά ἰυπὸς εἰ οι ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, ο-- 

ὄδτε δόματα ἀγαϑα διδόναι. ζ)ς τί τέκνοις ὑμῶν,’ πὸ στυ μαλλον 

ὃ πῶτι β ὑμῶν δον τοῖς οὐρανοῖς, δωσέ ὠγαϑα τοῖς αἰτουσιν αὐ-- 
τὸν; Τανα οι. ὅσον αὐ ἰϑέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ αὔϑεθοποι, 

οὕτω δ ὺ ὑμεῖς ΠΌΙΕΙ ΤΕ αὐτοῖς ἔὐπτ γρ  ὅξην ὁ ὁ νόμος καὶ οἱ τε»- 

τ Φῆται. “Εἰσέλϑετε δια τῆς ςενῆς πύλης" ὅτι πλαπεία ̓  πύλη, 

᾿κ δὐρύχωρος ἡ ἡ ὁδὸς ἡ ἀπο ουσοι εἰς τίω ἀπώλάαν, γ. πολλοί 

εἰσιν οἱ εἰσερχο μδυοι δὲ αὐτῆς. Ὅτι κενή ἡ πόλον εθλημμένν ἥ 

ὁδὸτὴ ὠποίρουσὸι εἰς { Ὁ ζωίωυ, ὼ Ὁ ὀλίϑοι εἰσὶν οἱ ἀφ Ασκοίῖες αὐ-- 

Γ πίω. Προσέχετε: : , Στὸ ψευδοσυεοφητων, δίτινες ἔρχονται 

χοϑὸς ὑμας ἐν ἐνδύμασι ταδοξάτων, ἔσωϑεν δὲ εἰσι λυ κοι ἅρ- 

πειγές. “τὸ  τρ καρπῶν αὐτῶν θλεγνω σεεϑε αὐτοις. μήτι τον 

λέρισιν ὑπο ἀκανϑών καφυλίω, ἢ τὸ τεκξόλων σῦ συ κακοῦ- 

τῷ πὰν ἡ δένδρον ἀγαϑον καρποις κωλοιβ ποιᾷ" Ὁ δὲ σοι σθϑν 

᾿ δένδρον καρποιρ πονηροῖς ποίει . οὐ διωϑαται δένδρον ἀγαϑον 

καρποις πονηροιᾷ ποιεῖν. οὐδὲ δένδρον σα φσθϑν καρποιξ κα-- 

λοιῇ ποιεῖν. παν “δίνόρον μη ποιοι καρπὸν καλὸν ὀνοκόηήέται, 

Ὁ εἰς πὺρ βάλλεται. ἄραγε δστὸ τ καρπῶν αὐτῶν δλιγω- 

σεῶς αὐτοιί. Οὐ πας ὃ λέγων μοι, Κύρκς Κύρμ, εἰσελεύσες 

ΤΥ εἰς πίω βασιλείαν τω οὐρανῶν δλλ ὁ ὁ ποιῶν τὸ ϑέλημα: Ψ 

παῦος Ὁ Ὅς ωΨ θρανοις. , πολλοὶ ἐ ροῦσί μοι ΩΨ ἐκείνη Τῇ ἡμέ- 

σφι, Κύρμε Κύρμε, οὐ τῷ σω ἢ ὀνομιαῖο υξρεφητεύσοιμϑρ, ὼ τῷ Τῷ 

Μή δῶτε τὸ ἁγιον᾽ ζϑ!ς κυσὶ, μηδὲ βάλητε (ὅν μδργαθά- 
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ς: Περὶ - λεωροΐ, ζ Πεοὶ ζὁ ἑκαζοντάρχου, 

12 ΕΥΆΑΞΥ: 
σίω ὀνόματι δεωμόνια ΡΝΝ ΟΝ τίω σῳ ὀνομαῖι δαωυάμεις 

Δ πολλας ἐποιήσοι μϑυ» ὦ τῦτε ὁμολογήσω αὐτοῖς, δζι οὐδέποτε 

οἷ, 

ἔγνων ὑμας. Σποχώρειτε οὐττ' ἐμοῦ" οι ἐργαζόμδροιδ ἀνομίαν. 

Πᾶς οἰμ. ὁρζις ἀκοὺς μουῦις λθγριρ ούτοις, ἃ σοι 4 ἡ αὐζοις," ὁ- 

ιὥσω αὐτὸν δὼ ἐΦρονίμω : δςζες φκοδόμησε τίει οἰκέαν 

αὐζοό ὄχι τίω πέΐαν. Ὁ κατέξηἡ ἢ βροχϑ δή ἡΆϑον οι ' πόζα μοὶ κ 0) 

ἐπν ὄυσων οἱ αὖ ,( ταξοσέπεέσον τ οἰκίᾳ ὀκείνῃ, Ὁ ἐκ ὑπεσε' 

Ἰεϑευδγῶτο ἢ πὰ δ πέδαν. Και πὰς ὁ ἀκούων μϑυ οι; λόγοις 

Ουτοις καὶ μη ποιῶν αὐτοῖς, ὁμιοιωϑήσεται! αὐδρι μωρῷ, ὁξᾷις 

ῳκοδὸμιησε ἢ Σ οἰκίαν αὐξῷ πα Υ ἀμμον' Ὁ Ν κατεζη ἡ βροχ "Ὁ 

ἦλϑον οι ἱ ποΐαμοι κ' Ὁ ἐπνδυος οἱ ἄνεμωι, Ω αθϑσέκοψαν τὴ τῇ οἰκίᾳ 

Θλκείνῃ, ἐπέσε᾽ Καὶ ἰὴ πῆωσις αὐτῆς μεγαιλή. Καὶ ἊΠ (πῇ ὅτε 

σἰυετέλεσεν 0 γίις τοις λόγοις Ούτοις, ἡ ὀἰξεπληοσοντο οἱ οἱ ὁ λοι 

δι τῇ διδαχῇ ἀ ἀμΐν [ὦ γ διδοίσκων αὐτοῖς ἢ ὡςοξοισίανζγων, 

ὁ ἘΧ ὡς οἱ γβαμμιάλεις. Καϊαξαιζι5 ἡ αὐτῷ Στὸ (ὁ ὃ ὀρθεῦν; 

ἠκολούϑηοῦ ἀυτῷ ὁ Ο χλοιπολλοῖ Ὁ δ ἰδοῦ λεφσεθς ἤϑων χοθοσεκυ 

γά εἰυπὸ, λέγων, Κύοκε, ἔων ϑελῃς, δαυάσαι με καυϑαιξάσοι,. 

ῥονείνας Τ χέιθϑι πἰρουτ ἀμ Ο Ἰηίοις, λέγων, Θέλω, καϑοε- 

ολεϑίμτι. Και ὀὐϑεως ἐκαϑαθ οί ἀμ κ ' λέξαι. ̓  λέγ4 ἰυπὸ ὁ 0 

ἰγις, ὅρα μηδενὶ ε ἐἰπης" ΣΧ ὁ ὑπαγς, ̓ σεαυ! ὁ δεξοντῷ ἱρῇ, κα “ 

προσενεί» ΕΣ δῶρον ὁ 0 ὁ προσεΐαξε Μωσης εἰς μδρ]ύοκον αὐτοῖς. 

᾿Εἰσελϑονζε: δ 'πτὸ Ὁ Ἰη(οὐ᾽ εἰς Καπϑναουμι ατδοσηλϑεν οἰμπτὸ {- 

και ]ανργος οϑρακαλῶν αὐὐηὸν . λέγων, Κύρκε, ὁ πῶς μὴ 

ξεθληται ἂν τῇ Τῇ οἰκίᾳ εὔδαλυϊοιὸς, γνώς ξασανιζόμδμος. Καὶ 

λέγ αὐτῶ ὁ ἴηι; ἔγω ὕίϑων ϑεροιπεύσῶ αὐτὸν. Καὶ δστοκρι-- 

ϑεὶρ ὁ 0 ἑκατόνζαρχος φρὴν, Κύρκε οἰρε εἰμι ἱκανὸς ἵγα, μόυλἕσδο ͵ τσοὺ 

β σἐγέω εἰσέλϑης᾽ Ἴϑλά μόνον εἰ εἰπέ 'λόρον᾽ χαὶ ἰαϑήσεται ὁ ὃ πῶς 
μου. ἡ) ἐ ἔγω αὐϑρωπὸς Εἰ μι χασο  ὀξοισίαν ἄτήν πω ἐμαυ- 

δ φραζιωτας, κα λέγω Ούτῳ »ποράλϑητι, καὶ πορένεται κ. ἄλλῳ, 
ἔρχου, ὩΣ, ἐβετα!" Κα] Τῷ Ὁ δούλῳ μου, ποίησον ἴουτο, νὴ » ποιή. Α- 
χούσοις δὲ ὁ 0 ἴηξοις ἐθαύμασε, κῃ εἶπτε (εὶς ακολουϑουσιν, Αμίω 
λέγω μιν, οὐδὲ ἐ ἂν τῷ ἰσορυλ τοσοιυ τα πίον εὗρον. ̓λέγω 5 
ὑμῶν ὅτι πολλοὶ στο ἀνατολῶν ΤΟΙ δυσμῶν ἡξοισι,κὶ Ὁ ἄγακλι- Ἶ 

ἀπθιπῳ μῳ Ὁ Αδεμαμὰ ἵσοιακ νὴ ἵακαζ, ( ον τῇ βασιλείᾳ Ἔ 
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ξ 
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ἢ Πεελὺ πενϑεράς [᾿εθου. ἢ Περὶ 

Σ δ. 

“ἘΠ ὦ ὩΣ 

ΨΩ 

Ὃν στ 

Καὶ εἶπεν ὁ ἴσοις τῶ Ὁ ἑκατοντάρχων - Ὑπαγε,ῷ "- οὐ χίςευσοις 

βυηϑητω σοι. Καὶ ἰαἰϑη Ὁ πως ἀμίτὸν τὴ Τῇ ὥρᾳ ὀκείνῃ. 'Καὶ᾽ - 

ων ὃ ἴησοις εἰς, τίω οἰκίαν Πέφου, εἶδα πίω πενϑεραν εἰμ Ὁ βε- 

ὀλημδυίω καὶ πυρέατουσαιν, τῇ ἡ ἥψατο χέρος αὖτις, καὶ ά-- 

Φηκαν αὐτίευ ὁ πυρετὸς: Ω Ὁ ἠγέριϑη,"ὰ διηκὸν4᾽ αὐτοῖς. “Ὄψας 

η ,ἥνομδυης «υθοσηνείκανν αἰπῷ δαιμμονιζομδμοις πολλοιρ, κα 

ὀξέξαλε ὯΝ πόματα λόγω, "Ὁ ποῦτας ζις κακῶς ἔχονται ἐ- 

ϑεραίπευσεν' ὅπτὺς πληθφϑὴ Ἂ ῥηϑεν διαΗσαῖου “ 5 πεοφήϊε, 

᾿ λέγοντος, Αὐὼς ταῦ ἀώϑενέας ἡμλθ αξε Κα ταῦ νόσοις ἐξα .- 

ἢ 

ξῃ 
- 

τα, 

( 

ιβ' 

σωσεν. ἴ δῶν: ὃ ὁ ἴησοις πολλοι ὄχλοις αδὰ αὐτὸν, ὀκέλάνσεν 

ἀπελϑὴν εἰς “ὃ πέ ρων. Κα) τυϑϑσελϑῶν εἰς χουηηθπιοσις  εἰ-- 

σεν πὸ, Δισδδίσκαλέ, ἀκολουϑήσω (οι ὃ ΠΕ ἐαν ἀπέρχη. Καὶ 

λέγ ΕἸ ὁ ἰησού;, Αἱ δλώπεκες φωλέοιᾷ ἐλοισί, ΣΝ ἅπε- 

τεινὰ “Ὁ Ὁ οὐρανοῦ κατασκίωυωσέρ: ὃ δ ἡος ἦς ὀμϑρώπου οὐκ δ 

ποῦ πίω κεφαλίω κλίνη. Ετερος δὰ τω μαϑητῶν ε γ αὐλῷ 

εἶπεν απ, Κύρκε ὀχίρενόν μοι ̓χρϑφοτον ἀπελϑέν, ἐν ϑα- 

τὸν πατέρα φῶ ὧ5 ἴησοις εἶπεν τῷ, μΑκολούϑη μοι, Ἀὸ 

; ἄφες ζι νγέκροις  ϑυύψαι οι ὁ ἑαυτῶν γεκροιξ. 'Και  ἐμιξανπι 

ἐἰυπὸ εἰ τ Ὁ πλόιον, ἠκολουϑησοων αἰπὺ οἱ οι μαϑυται ἀν. Ο δου 

σάσμιος μέγας 2 ἐτὸ ον Τῇ ϑαλσίον, ὥςτε ω πλοιον καλύ- 

ἥϊεῦϑαι κοὺ Ὁ κυματῶων. αὐτὸς 2 ἐκοίϑευδε. Καὶ “εϑσελϑὸν- 

τς οἱ ἱμαϑοται οὐλλθ Ὁ ἠγέραν αὐτὸν »λέροντες, Κύρκε σιυίον ἡ η-- 

μας, ἀπολλύμεϑαι. Καὶ λέγ αὐτοῖς, Τὶ (δ λοί, ἐςε »ὀλιγοπίροις 

Τότε ἐγερϑὲς ἐ ἐπεήμιησε Ὅις ἀὐέμοις Ο τῇ Τῇ ϑαλσίανη. τὰ ᾿ ἐγέ- 

γέτὸ γαλίμυη μεγάλη. οἱ ἢ ἀὐϑρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, 

Ποταπὸς ὅξην ἐδ ὧσεῖ, ὅτι (ὃ οἱ ἀύεμοι "ἡ ἡ ϑαλαιασοι ὑπωκουοισίν 

υπτὺ: Καὶ ἤϑυντ εἰνπτὸ εἰ εἰς πέραν εἰς γ γωραν 7 Γεργέση-- 

γῶν. ὑπήντησουν οὐυττὸ δὺο  δαμμονιζόμδιοι, ἐκ δὴν μνημείων 

, ὀξερχόμδροι, χαλεποὶ λίαν, ὡςτε μλίραφν ζινὰ [ πουρ δὴν δια 

᾽ ὁδὸὸ ἐ ἐκᾷνης ἴΗ! "ἰδοὺ ἐκραΐξαν. λέφοντες, τί ἡ μὴν ω (οι, ἱησο 

ἠὲ τ Ὁ, ϑεοδ,ἦλϑες ὦδε 69 ) χαιρού βασανίσοι ἡμαρν: 3 μαι 

κραν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη ἀθίρφν πολλῶν βοσκομδμη. σὶ δ δα!-: 

ιὰ Περὶ ὁ ὑχετιμήσεως τ ὑδάτων. β΄ Πεοὶ ἢ δύο δι μονιζονδϑων. 

 ἰαδώντων ὐτὸ ποικίλων γόσωγ. ἵ Περὶ τ μὴ ὑχιξεπομδίν κολουλεῖ» 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ι β 

οὐρανῶν. οἱ δὲ ἡοὶ τὴς βασιλείας ἐκβληϑήσονται εἰς Ὁ σκό- ᾿ 

τος Ὁ ὀξωτερον: ὡκει ἔφουι 0 κλαυθμὸς κα Ὄ 0 τηριναπες ἣ- ὀδόντων. ̓ 

Αὐκ..Η 

λδκ.. " 

ΠΕ... ὡς 

ν᾿ Ἵ 

᾿ “ 

τ 
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β 14 β ΕὝΛΑΤ Γ. 

β μόνες πουρέχαλοιωυς αὐτὸν, λέλοντες, Εἰ ὠκβώλλάς ἡ ἡμας, ἐπι- 

β Ῥεψον ἡ ἡμαν. ἀπελϑν εἰς Υ αἀἰγέλίωυ Τὴ, λθίρων. Καὶ εἶπεν αὐ-- 

β Ϊ τοις, ,Ὑπταγεῖ. (ὡ 5  ὀξελϑοντες ἀπηλϑον ἐςς δ ἔψωνι Ω- χρίθων. 

Καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα, ἡ ὠγέλη Ὁ λϑίρῳν τὴς 5 κρημνοῦ εἰς ἢ τ 

] 

ϑιιλοιοσαμῷ ἀπέϑαυνον οΨ ζοις ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἐφυσον, 

Ὁ ἐπελϑύντες εἰς. Υ πόλιν; ἁπή ἤφλαν παντοι, "ἢ ἴα ὃ τ' δαιμονιζο 

᾿ μῃ μδρωνοὶ Ὁ ἰδοὺ πᾶσαι ἡ πόλις οξηλϑεν εἰ εἰς σωω αὐ τησιν τυ Ὁ ἰησοό' 
Ὶ Ὁ δ ἰδόντες αὐτὸν, αὐρεκαιλέσεων ὃ οπτὺς μεταθῃ στο δα ὁ δίων « 

ὟΧ Μαρ.β.Α 

οι 

΄ὺν τί Καὶ ἐμξαξ᾽ εἰς ὃ πλοῖον δεεπέροισε  ήλϑεν εἰς Ὁ ἰδίαν 

ΕΑΝ πόλιν. Κα) ἰδὸυ τϑρσεφδον ἀπ φφαλυΐοων. ὦι κλίνης βε Ἢ 

: Θλημδιον ἡ ἰδὼν ὁ Ἶ ἰησους ὅ πίςιν αὐτῶν. Εἰπέ Τῷ Ὁ αὐραυλυϊοκῷ, 

Θάρσᾳ τέκνον »ἀφέωνται σοι ἂἱ ἱ ἁμδρῖμαι σου. αὶ ἰδοῦ ἕμνες ΝΗ 

)θαμματέων επτν ον ἑαυτοῖς, αι ̓βλασφημέι. Καὶ ἰδῶν ὁ ἴῃ 
σους ταῦ ἐνϑυμήσᾳς αὐτῶν, εἰπτεν, ναῖε ὑμεῖς ὠϑυμεῖόϑε πονη-ς 

δα ον ταὶς καρδίαις ὑμὴν: Ἵ ὙΟΡ ὄϊν δύκοπιοίδον, εἰπε ἀφε 

ἔῴρρςι Ὃ, 2) ἱὡμδρπαρ ἡ ἦ εἰπεῖ ἐγέραι ζ ᾿ πἰϑαπάτει:; ; ἵγα ὃ εἰ-- ιν, ἡ 

δέγτε ὅτι ὀξοισίαν ΡΣ Ο ἡος ΤῈ ανϑρώπου δι τ γις ἀφιέναι 

ἁμδρπας ( τότε λέγ μὴν Ὁ ραλυϊοκῶ ἡ γερϑὲς ἀρὸν (υ τ κλίς 

γίευ ̓  ὑπαλε εἰς Σ: οἶκον σου. Καὶ ἐγερϑές αἰπήλϑεν εἰς ἢ: σίκον 

ἀὐρδιι ἰδονες ὃ ἡ οἱ δ 0 χροὶ ἐθαύμασαν, γ0 ἢ ἐδύξασοω τ' ϑεόν, 7: « ἐφοθιηνᾷ! 

τομῇ δὸν τοι ὀξοισίαν τοιαυτέωυ Οις: λυϑοφόπηις. ἐἸζνδὲ πουράγων ὁ “ἰ 
.-- 

οα 

ἴησους ὡμάϑεν, Εἰδὲν ἀύϑορπον καϑημῆνον ΩΣ; “ὁτελώνιον, Μαὶ 4 

ϑαίον λέ 9 ινῆνον; αι [λέγ οἰυπὸ δ, Ακολούϑε (Μοι- Καϊαϑαςαρ Ἔ 

κολούϑησεν ἀυπὸ. κα Κ, ἐμετο ἀ αυν ὁ ἀὐακειμδμου ἐ ὧν τῇ οἰκίᾳ, νὼ 

Β ἰδοὺ πολλοὶ ελῶναι κα Ὁ ἁμδρτωλοὶ βϑύνηες, σμυανέκκιντο τῷ ἴῃ 
σοῦ ΟΟις δώ αὐῷ. »δίδοντες οἱ οἱ Φαφάσαιοι εἶπον ἼΞ οὐρα 

ϑηταϊςαὐ, Διατὶ μῷ ́' τελωνῶν ̓ οὑμδρτωλώνἐεϑι ὁ δ διδδσκα κὐπιρ 
λος ὑμὴν; Οϑ δ , ἴσοις ἀκούσαις, πεν αὐτοῖς, Οὐ θείαν ἐχοισινοὶ 

" δία ὑωδα, ᾿ς ἰχϑοντες ἰαϑοό, ΣᾺ οἱ κακῶς. ὑχούες.. ποράυϑενῆες ὃ ὴ ̓μαϑετεῖ 

Ι δ ὐμδατ « ἐσίν, ἔλεον ϑέλω, Ὁ καὶ θυσίαν. οὐ γωρ ἤλϑον καλέσει διυζομοις, 
Ι α.Τιμ95».Α Ὗ : ἁμδρτωλοιᾷ εἰς μέϊαγοιαν᾽: τοῦ Ζῴοσε ρχονῇ) εἰμππὸ οἱ ο, ἫΝ . β} 

κ ς ΙῚ 

9 ταί, ς 

λῖαρ.β. 
ἸΣῊΣ ϑηταὶ ἰωανου, ολθοοήῆες, Διαπὴ αὐ νς ις ὦ οἰφαξασειοι γηςεῦύο-- 

μὸν. πολλα, οἱ ἢ ) μα ϑηταίξου ου νηρεύοισι; Καὶ ὦπεν αὐζρις ὁ ἴη-- 

σους, Μὴ δέύανται οἱ οἱ υιοί Ὡ γυμιῷῶνος πενϑὴν Φ᾽ ὅσον μεΐ αὐ- 



τ ἀρϑνβ. 

4 ! 

4 ὠμφοτεροὶ, 

ὧν πᾶσι. 

6 ἠκολου 94. : 

7 αἱμοῤῥοῦσα, 
δωδέκα, ἐ ἔτη Θ᾿ 

χουσα ἐν Τῇ οἰ-- 

εϑεγεία, αθϑσελ 

φοῦσα. β. 

8 ἀυτή. 8. 

τ- ! 

κυρκε. Ισῇ. 

᾿ «ὐραχοῖμα.. 
δῖ. 

(Εἰ ἘΠ δ ϑυγαΐξος (δ Ξὐρχισευαγώννυ. ᾿ς Περὶ ὃ αἡμοῤῥούσης. 

ΚΑ ΤΑ " ΑἸὙΘ. ἃς 

Τῶν ὅξιν ὃ ὃ γυμφίος : ἡ δύσονται ἢ ὃ ἡμέραι ὅταν ἀπωρϑῖ ἀπ' 

αὐτῶν ὃ γυμιφίος, Κα ΠΘΑ͂Σ γηςευσοισίν ,. Οὐδεὶς 9)  ϑψιξαλλᾳ 

ὀλιδλημα ῥ ῥάκοις ἀγναφου ὅλ ἱμαπῳ παλαιῷ. αὐρά γαρ 

ὃ πληρώμα εἰμ τ Στὸ ΤῈ ἱματε, ἢ χεῖρον λέσμια,γὶ ἩΜΘΆΝ Οὐ- 

δὲ βαλλοισιν “μὰ γύον εἰ εἰς ἀἰσκους ποιλαμοιξ᾽ Εἰ ὃ μή γ4, ῥη- 

γγαυ ται οἱ ἀσποὶ, ΚΟ δ οἶνος ὀπύχειται, καὶ οἱ ἄσκοι ὶ Ἀπολοιώ- 

τοῦ" λα βαλλοισίν δἶνον νέον εἰς ἀσκοιξ κρμνοιᾷ, κὸ ̓ἀμφὸ- 

ΤΕῸΝ σίμυτηροιίται - Ταῦτα ἀν λοιλοαυτος αὐτοῖς, ἰδοὺ 

ἀρχῶν ̓ἤϑων «αϑοσεκυνᾳ οἰυπτὸ λέγων, ὁπ η ϑυγατηρ. μὸν ἀρπ 

ἐτελάστησεν λα ἡϑων ἐπίϑες τίου χεῖρα σου ἐπ᾿ αὐτίω, ὦ ὧ:- 

φέτρι: Καὶ ἐγερϑεὶς ὁ ἴησοις ̓ ἠκολούϑησεν απ, κα οἱ οἱ μαϑηταὶ 

αὐ. ᾿ (Καὶ ἰδοὺ γαυὴή αἱμοῤῥοούσοι δωδέκα ΕΤΗ οαδοσελϑουσοι 

ὀπιέϑεν ἡψατ ὅ κραασεδου 5 ἵμαπίου αὖθ. Ρ.Α ὁ ς Ὡς ἑαυτῇ, 

Ἐαν μόνον ἄψωμαι Τὰ τῷ ἵμαπου πὴ : σιοϑησομα. οὃ  ἰνθῦς 

ὀ ιοραφεῖς, Ὁ ἰδὼν αὐξ, εἶπέ, Θάρσέ ϑύγαν, ἡ "Ν (ου σέ-- 

σωκέσε. Καὶ ἐσύ ϑη ἡ ἍΜΑ Ἰ Στὸ ἡ ὦ ἐβαδ ἐκείνης.) κοῦ ἥϑων ὁ ὃ 

ἑη(οός εἰς 1 οἰκίαν Τῷ ἀρχόντος, Ὁ δ ἰδὼν ζοὺς αὐλητας Ἂ δὲν ὁ-- 

χλον ϑορυξουμῆνον, λέγ αὐτοὶ; »Αναχω ρέτε ϑ᾽ [γὼ ἀπέϑανε ̓ ς 

χοροίσιον, δ λλὰ καβά)δϑ. Καὶ  καϊεγέλων αὐ. ̓ς τε: ̓  ὀξεθληϑν 

ὃ ὄχλος, εἰσελϑῶν ἐκράτησε Τῆς χέρὸς αὐτης, ( ἠγέρϑη ̓Ν κοροὶ 

σεθνεϑς δ ξηλϑεν ἡφήμη αὕτη εἰς ὅλίκυ τίω γίω ἐκαίνίευ. Καὶ 

πυυράοντι ἐκέμϑεν τῷ Ὁ ἰησού, ἠκολούϑηος εἰυπὸ δυσ]υφλοὶ,κρα- 

ζοντες κὶ Ὁ λέρρῖες, Ελέησον ἡμαξ τ ὁ Δαῦία. Ελϑονπι ο εἰς 

οἰκίαν, πσδϑσηλϑον ἰυπῶὸ οἱ οἱ τυφλοὶ, και λέγ αὐτοῖς ὁ ἴησους, 

Γισεύετ υμπιυσθα ζῦπ ποίησουρ λέροεσιν οἰυπτὸ Ναὶ Κυρμε. 

Τότε ἥψατο τὴν ὀφϑαλμὴν αὐτῶν »λέγων, Κατὸὶτ πιεῖν ὑμὴυ 

οβνηϑητω ὑμὴν Καὶ ἀνεῳχθήσοιν αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοί. ὡς Ὡρνὰ 

ἀρ μμησοιτο αὐτοῖς ὁ Ἰηίους »λέγων, Ορατε μηδεὶς γινωσκέτω. 

Θ: ο) , ὀἰξελϑυύντες διεφήμισειν αὐτὸν ὧν ὅλη τῇ γη ὀκείνῃ. ̓ Αὐ- 

τῶν "ὃ , ὄξερχο μϑνων, ἰδοὺ ̓ χσϑοσήνείκαν τ ἄνϑεϑοπον κω- 

φον λυμώνιζίμδμον. Ω ὀκξληϑέντος ΤὮ ΤΕ δαιμονίου θώλησεν ὁ δ 

κωφος. "ὁ ἐϑουυμασουν οἱ ὄχλοι, λέλοντες, Ὅπ οὐδέποτε ἐφα- 

νη οὕτως ἂν τῷ ἰσεοήλ. ΟΙ: δ Φαρισαοι ὑλέρον, Ἐν τῷ ἀρχον- 

τί δ δωμονίων ὠκ(αλλῳ ὯΝ δεωημόνιω. Καὺὸ ἱ αὐϑξιῆβυῦ Ϊη- 

(Ὁ ΤΠεοὶ ΔΜ δύο τυφλῶν. ἢ Περὶ τοῦ δι μονιζονϑρα κωφού. 

ἔτ 
ον", τὸ ἣΞ οὐἾὟ 

χω . 

δώ... “κα σὰ δἰ 6. 

Ανκ.ια.Β 



ὌΣ ἯΙ 

Μαρ.ς.ἃ 

λόκοθ.Α 

Πραΐξ..γ.Ὲ 

Πραΐξ “7.8. 

ν ὲ 4,.Β 

ι' Περὶ “ὃ ΥΨ ϑἰποςύλων διαταγὴς- 

. ΚΝ : Ι ᾿ Ν ΑΝ Ἢ πες 

σους τας πόλής πάσας ὦ τας κωμας, διόδδισκῶν ον τοῖς σὰυα-- 
ῶυ , ὸ 9 ἴω) [ 

γωγοὴης αὐτῶν, καὶ κηρύσσων "Ὁ δα έλιον Ἴης βασιλείας, 

16 

Ὁ 
ϑεραπεύων πῶ σον νόσον κου) πῶσοων μαλοικέων Ὃν πὸ λοιῴ". 

Ἰδὼν 5 τοὺς ὄχλοις, ἐασλα[χνίοϑίο χδὰ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ᾽ ὡκλε 
) ᾽Σ) ς ᾿ς Ος »ἵ [ 

λυμϑυοι Ἂ ἐβ ῥιμιμένοι ὡὠἔσεὶ χσοϑξατα μὴ ἔχοντα ποιυδμα.Το- 
Ι ΄“ ΟΠ ΟΝ .1᾽ Ὁ ὶ λ ἘΣ  . 

ὅ: λέγ Οις μαᾶϑηταις αὐσ.0Ὸ μὴ σεθάσμος πολι, οἱ ἢ ἐργώται 
4. ν Ι ““ τὦν Ι χω Ἷ εἰ 9 6 ! 

ὀλίο οι. δεήϑητε οι τὰ κύθλου τῷ ϑερασμοῦ ὁπὼς ὡκ αλῃ 
3 ᾽ « ἦν ο ! 

ἐργώτας εἰς “ὃν ϑερασμον αὐ τὅ. Καὶ χυδϑσκωλέσο μᾶυος 

Ους δώδεκα μα.ϑητας αὐὑπού, ἔδωκεν αὐτοῖς ὠἰξοισίαν " πν ὅ- 
Ι! 9 « ῃ [ 5 κολ λ ! .Ν μᾶτων ακωϑωρτῶν, ὡςτε ὡκξαλλφν αὐτὸ. ου σεροίσπευφν πα-- 

: ΟΝ ! “ΜΔ 3 

στιν γόσον χὰ σῶσον μωλοικίαν". Τῶν ἢ δοσδεκα, Σποςολωντὰ 
9..} Ι » “ ἡ τον 7] ε ! ! Ν ὀγόματα 681 ταῦτα" πσϑφῦτος, Σίμων ὁ λέλομδυος ΠΠέζος, νὴ 
Ανδρέας ὃ ἀδελφὸς ἀν ἰάκωζος ὁ 5 Ζεβεδδωι οὐ, ἰωαύνης 
δα δελφοὸς αὐθιΦίλιππος, ὃ Βωρϑολομιαμος Θωμας, κ᾽ Μαΐ 
ὅλος ὃ τελωνης Ἰάκωξ ος ὁ Ἢ Αλφαίου,ἡ Λεβᾷα)ος ὁ ὀὐχικλη 

ϑεὶς Θαδιόδα ος" Σίμων ὁ Καγανίτης "ἡ Τοὐδδως ἱσκαρκώτης, 

ὁ «ΠΔαδοὺς αὐτὸν. “Τούτοις ζὺς δώδεκα, ἀπέςῃλεν ὃ ἴη(οὺς, 
«ὐοαήείλας αὐτοῖς, λέγων͵ Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μυὴ ἀπέλνϑητε, (ὦ 
εἰς πόλιν Σαμδρειτῶν μὴ εἰσέλνθηδοπορϑύξοϑε) μάλλον χυϑος 

Ὁ λῳ» ᾿ Ἵ 
ὯΝ χορόξωτα ᾳ Σπολωλότα οἴκου ἱσρφήλ. πορδυόμῆυοι δ 

! ς » ε Ω 3 τὰ ἡ σὼ 

κηρυοσεῖ-, λέλογες, ὅτι ἤτίροεν ἡ (ἀσιλεία ἕξ ουρφινῶν.Αὐοϑενον-- 
! ι ! ᾿ ΔΝ ) ταῦ ϑερφιπεύέτε, λέζσϑϑυς χαϑαραζετε, νεκροὺς ἐγέρετε, δδιι- 

μόνια ὠκξ ἄλλετε. δωρεαν ἠζετε, δωρεωνὶ δὺτε. ἽὍη χ]ήσηοϑε 
λ λυ : ᾿ λ 3 λ Ι ε Ἰ “7 ἀπε σρι ἀρ ρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τοῖς ζωνας ὑμὴμ, μὴ πή 
ὅῃ, χ “ς ϑχα νς Ἵ 2 -ε ρῶν εἰς οὔδν, μηδὲ δυο γιτωνας, μηδὲ Ἰυσδήματα., μυηδὲ ῥά- 

γ)9» λον») ΓΕ ) μ 9 3 « τι 9 (δὸν. ἄξιος » 0 ἐρ[ωτης᾿ ὃ ζοφῆς αὐ ἐςίν . Εἰς (ωὐσ᾽ αὐ πόλιν 

ἤκωμίω εἰσέλϑη- ὠξέισαξ τς ον αὐτῇ ἀξιός 6{1᾽ κα καὶ μεῖ 
ε ἃ "2! φ ᾽ ! ΚΑ ἐκαλς Υν ) ο» γατε ως ὧν ὀϊξελϑηξ. Εἰσερχομδνοι ἢ εἰς 7 οἰγέων, ἀσασάσοιοϑε 

3 Ι κα 5 ἢ λφδε νυν 3 "5 )»ε » ς 5. » αὐτίω"" Ὁ ἐὰν μδρ ἡὶ ἡ οἰκία ἀϊξίω," ἡ, ϑέτω᾽ ἡ εἰρίωη ὑμὸμ ἐπὶ 
τᾷ, ἃ 9 χν λ 5“ 5 2 ες 59 [ ε λ ς Ω » αὐτίου"ἐαν ἢ μνὴ ἡ ἀὐἰζίᾳ, ἡ εἰρίκυη ὑμὴν ζοϑος ὑμὰς ὄΖιςρα- 

Ι λὼς « ᾧ- δι ἐς θα Στ , Ὁ ον οὴ φήτω. Καὶ ος ἐὼν μή δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ (ρους λόσοις 
ς ᾿ ! πε δι, “Α τῶν το "ἀρ σοοοι, ὑμ) ὀξερχομϑροι τῆς οἰκίας ἴδ τῆς πόλεως ἐκείνης. “ὠκῆε- 

[7 ΩΝ ς 3 ᾿ γάξατε ἣὸγ κοΟνΙΟρηὸν ἡἦμ ποδῶν ὑμλμ." α 
ἣν. » ΓΌΩΝ Ι! Ν 6 [»-ε ἃ φ δ τ ο γε τότερον ἔσο! γη Σοδομκῶν . Τομόῤῥων᾽ ὧν ἡμιερφε κρίσεως, 

᾿ 
ἐς ἃ ὦ 

β ᾿ 

κλπ κυ" ᾽ μίω᾽ λέγω ὑμὰν,ἀ-. 

ἡ Τὴ 

ν 4.4, 
χε, αν, 

ΠῚ ῥάξῶν, 4 

(.γκ, εἰν 

δ ἐπὶ αὐήμλς 
ὁ δρ.Ν.14) 

6 γμθββδ! 
γι: 



7 αὐδαδῳσω- 
ΦΊΥ. Ισὶ. 

8 ἐκ ὃ πόλεως 

ζυτις. «σ᾽. 
ὄχον ἐκ δώτῃς 
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 17 
ἢ Τὴ πὸλά ὀκεῖνῃ. δου ἐγὼ ᾿ Κτοσελλω ὑμας ὡς τέϑξατὰ 
οΨ μέσωι λύκων. οἰγεοῶς δΝ5 ὦ φρόνιμοι ὡς οἱ ὀφές, "ἡ ἀκέραμοι 

ὡς αἱ φὐξαξεραί. Προσέχετε δ πο τὰν αὐϑρωπων. ζρα- 

δῶσοισι ἡδὺ ὑμας εἰς σϊμνέδριαι, καὶ ὃν ταῖς σίυαγώγαι ς αὖ-- 

τῶν μαρίγωσοισιν ὑμας. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας 3 Καὶ βασιλεῖς α-- 

᾿ χθησεϑε ἕνέχεν ἐμιοῦ, εἰ εἰς τύριον αὐτοῖς Ὁ ῶ Οις ἐθνεσιν. ὅτπω 
᾿ Ὁ φὐρα διδῶσιν ὑμας, ," μεξαμνήσητε πὼς ἢγι λθιλήσητε: δὸ-- 

ϑήσεται ΣΡ ὑμὴν ὧν ὠκείνη τὴ ἢ ὥρα λοιλήσετεε γὼ ὑμεῖς ἐςε 
οἱ λοιλριῦτες, Χλλα ΥΩ πνῶμα 11 ὁ παζὸς ὑμλ λοιλριί ον δ᾿ 

β μιν. Παραδωσφ: ἡ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰ εἰς ϑανατον, Καὶ πουτὴρ 

᾿ 

(ὴ 

ζε 

τέκνον' καὶ ἐποναιφήσονται τέκνα, ἐπὶ γόνεις, και ϑαναταδσισιν 
αὐτούς. Ὁ ἐσεαϑε μισουμδυοικὶ αὑτοῦ παντῶων δια νὰ ὄνομα μου. ὁ 
δ υὑπομεήας εἰς τέλος, σις σιϑησεται. ὅπν: ἢ  διωίκωσιν ῥ.-- 

μας ὧν τῇ ἢ πολέ ταῦτ : φεύγετε εἰς τίω ἀλλίω." ἀμίω γὰ 

λέγω ὑμῖν, οὐ μην ᾿τελέσητε ἐμοὺ "πόλεις Τῷ ἐν ἰσφρλ, ἕως αὐ ἐλ 

ΘῊ ὃ ἡος Τῷ αὐδρώπου. Οὐκ ἔοι μαιϑηπῆς ὑπῷ “ὃν διδασκα- 
λον, οὐδὲ δοῦλος ὑπῷ ἃ Ὧν κύρμον αὐ. ̓ἀρκαον᾽ τῷ μαϑητη ὗα 

ϑβνηται ὡς ὁ διδοσκωλος εἰ εὐἰμλν᾽ » ο  δουλος ὡς ὁ κύξμος ἐμ. 

γ Εἰ ὃν οἰκοδεασοτίωυ, Βελξεξοῦλ᾽" ὀκοίλεσοιν᾽ »πόσῳ μᾶλλον 

Οὺς οἰκεοικοὺς εἰυΐῃ : ᾽ Μή οὐὖ ὑ φοθηϑητε αὐτοὺς. οὐδὲν γαρ ἐ- 

φ, κεκαλυμυμῆυον, ὁ ἐκ ἀποκαλυφϑησεται" Κα [κρυηῆον, ὃ ὃ οὐ 
γνω δίέ σεται. Ο λέγω ὑμὰν ον τῇ ἢ σκοτίᾳ, εἴ εἴπῶτε ὧν τὰ Ὁ Φωπ' 

Ἢ (δ εἰς Τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ δι δωμάτων κα "Ὁ μη Φο- 
(ημϑητε δστο ὥ Σστοκτεινόντων "ὃ σώμα, πίω ἣ ̓ψυχέω μη δ 
ναμδμ ων Σποκτεῖναι. φοξήϑητε ὃ 3, μάλλον ̓  δαυαμῆρον καὶ 

ψυχίω Κρ σώμα, τολέσαι ὁ ὧΨ γεέννῃ.. Οὐκ δύο σρουϑια, 

ἀασαρα πῶ λᾷ.), 0 ἕν ὸξ αὐτῶν ο πέσείται ἐπὶ ἢ γίω, εἰνάν, 

ὮΝ πατρὸς ὑμλμν ὑμὴ Ὁ 3 κ᾽ α᾿ τόλχες Φ κεφαλῆς πᾶσαι η-- 

ξαθμημῆσαι εἰ εἰσί. Μή οι ὑ φοξηϑῆε, πολλῶν σρουϑιῶν δια. 

Φερετεὺ ὑμεῖς. Πας οὐ ὅςτις ὁ ὑμθλογήσᾷ ων ἐμοὶ ἐμισδοθεν 

" αὐϑρωπων οὁμολογήσω κα γω. ον ἄμπῳ, ἐμσθϑθεν Τῷ πα-- 

ὅϑο μου ΟΝ οὐρανοιρ' ὅςτις σὶ αὖ ἀρνήσητα! ΜΞ ἐμιασθϑαϑεν ῳ 

αὐϑρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κᾷγω ἐμυχσθϑαϑεν ΤῈ πὰ ς 

μου ΤὉ ὧν οὐρανοῖς. Μη γομίσητε: ὅτι ἥλϑον βαλεῖν εἰρήνίευ νι εν ῶρέ Ὰ 
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μάαχιΓ 23) 

Ψ Ψν 

λείᾳ Ὑϑρανῶν μιζωνε ὑν δ΄ ὄξιν. το Ὁ ἡμερῶν ἰωαΐνε ὁ 

Ἢ πολέση ὃν μιοϑον αὐτ7Ὲ. 

διαΐα. οσίυν Ὅις δώδεκα αμαϑηταῖς αὐξι, μετέξ᾽ ὡριειϑεν Ὁ' Ὁ διδῶ 

κ Περὶ ἴ ἐποςαλέντων χὐοοὶ [ὠαἥνου. 

τ ΕΥ̓ ΑΤΎ.: 

ἐπι ἃ γίω. ὑκήλϑον βαλεῖν ἐρηνίω, λλλὰ μάχαιραν. ἥλϑον γὸ 

δεγάσαι ἀνϑρωπον ΑΣΣ τ πα ὸς ἀ ἀμ Ὁ ϑυγατέρϑι ὩΣ Φ μη- 

πρὸς αὐτης, (α γυμφίω Κ ὁ πενϑερᾶς αὐτίς. οὶ ἡ ἐχθροι: 4 ἂν- 

ϑρώπου, ζῶ οἰκεοικοὶ εὐ. “Ὁ φιλῶν πατέροι ἢ μητέρα ὑπὸ 

ἐμέ, ἐκ ἔοι μου ἄξιος Ὁ ὁ Φιλῶν. ον ἥ ̓ϑυγατέρα ὑπ ὁ ἐμέ, ἐσ 

ἔς! μϑυ ἄξιος." καὶ ὃς ου ̓ λοιμιξανᾳ4 Ὧν σαυρὸν αὐτῷ, ῶα εἰδας 

λουϑή ὀπίσω μᾶι τ ἐσ! μιου ἀξιος.᾿ Ο ὥρων τ δ ψυχέω αὐ 

πολέ αὐτίω" καὶ ὁ ἀπολέσας Ὁ Ὑ ψυχίω αὐτῷ ἐνένεν ἐμοδ, 

δὐρησᾳ αὐτίωυ. Ὃ δὲ χόμδιυος ὑμιαξ ἐμιε δεχέται" ὦ ὁ ἐμέ οὲ : 

χϑ μδυος, δέχεται Ὁ ἣν κτοείλανπέ μέ.0  δεχό μῶμος περφή- 

τί εἰς ὄνομα «πεοφήτου, μεοϑὸν πεϑφήτου λήψεται, ΚΟ ὃ 

δεχόμδυος δικαμίῷ εἰς ὄνομα δικαίου »μιάϑον δικαίου λήψε- 

Τα. καὶ ὃς ἐαν ποτίσῃ ἕνα μικρῶν ̓ ζύτων ποτα) ψυ- 

λροδ᾽ μθνον᾽, εἰς ὄνομα μαϑητοό, ἀμίω λέγω ὑμῖν, οὐ μ᾽ α- 

'Κα; ἐδὺ ἐτὸ ὅτε ἐτελέσεν ὁ ὁ Ἰησοῖ 

σά! "α κηρύσσειν ον ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. Οἵ 5 ἰωάννης ἀκούσας 

ς» τῷ Ὁ δεσμιωτηρλῳΐζα ἔ ἔβγα (, Χριροό, πέμψας δύο τὴ μα- 

ϑητῶν αὐτῷ, εἶστεν ἀυτεῖ, Σὺ εἰ ὁ  ἐραθμδ ος. ὴ ἕτερον τϑοςδὸ- 

κωμδυ: Καὶ διποκριϑεὶς ὁ 0 Τρ ἐἰ εἰπτεν αὐτοῖς, ΤΙορδυϑέντες εὮ-- 

πα) γείλατε ̓ωαύνη ὁ ἃ ἀκούετε ὁ βλέπετε, .«τυῷλοι ἱ λὐαθλέπου- 

σι, ὯΗ ̓ χωλοὶ ὶ αἰἴϑαπατδισι, Λέέρι ̓ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ 

ἀκούοισι, γέκρο ἐγείρονται,"  πῆωλοὶ δαήελίζονται. κα μα- 

καλὸς χωνὲ ὃς ἐαν μυὴ σκανδολιοϑίς ὧν ἐμοί. Τύτων ὃ  πορᾶνο-- 
μῆψων, ἤρξατο ὁ 0 ἴησοις λέγήν Οις ὄχλοις αὐδὲ [ωαύνου, τί 

ὀξηλϑετε εἰ εἰς πίω ἐ ΑΡΗΜΩΝ ϑεεί σοι αϑδε: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σ σοι-- 

λευομδιυον; Αλλαῖι ὀξηλϑετε ἰδεῖν; ἀνδρώπον ων μαλακοῖς :- 

μαποις ἡμφιεσμένονρἰδὸὺ Ὧ ζ μωλοικὸ Φοροιώτες, ὧν Οῖς 

ὀἴκοις τὰ βασιλέων εἰσὶν. Αλλά [ι ὀξηλϑετε ἰδεῖν; περ φη- 

πίων: γα!, λέγω ὑμῶν, Καὶ ᾿ πἰϑαασὺ ερὺν περφητου. ἐξα; γα 
ὅτι δι οὗ ᾧ γέγραπῆαι,᾿ ἰδοὺ ἔγω Σστοτέλλω “ὃν ἀπίελὸν μου 

(σε ὐδϑσώπου ἤμῳ ὃς καϊζοισκόυασ τίω ὁδὸν (ου ἔ ἐμνχυθο-- 

δεν (υ. Αὶ Αμίω λέγω ὑμῖν, ἐς ἐγήγερται ὧν ἡἥυνητοῖς γαυαν- 
κῶν, μείζων ἠωαύνου “Ὁ ἣὶ Βαπβικο ὁ οὗ μικρότερος ἃ ὧν τῇ βασι- ́" 

-»Ἤ1 1 ἤαλίπυ,!. ΑΝ 

δ βιε, 

Ι 

᾿ ' 
ί 
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- εἰ μή ὃ ἧος, καὶ ς ᾧ ἐαν βούληται ὁ ἡος ἀποκαλύναι. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. (9 

᾿Βαπήηιςού ἕως ἀρπ, ἡ Τ᾽ βασιλεία ! οὐρανῶν βιαζῷ,ὰ βιάςοα αρ 

παζμσιν. αὐτίω. Πάντες γὼ οἱ ἱπξοφη.), Ο ὁ νόμος, ἕως ἰωαύνῳ 
φυεϑεφη] δνοϑ"ὰ “Ὁ Εἰ εἰ ϑέλεν δέξαῶς, αὐτὸς ὅξιν Ἡλίας “ μδνων 

4 ἐργεῶς. Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀ ἀκουέτω. Τόν δ ὁμοιώσω Τ υε- 

αὐ ταὐτίω: ὁμοία, ἼΣΝ ̓παιόδερ ἐοις ν᾿ ἀλοραας ̓ καϑημδυοις, 
᾿προσφώνσσι Οις ὃ ἑταίροις ΩΝ "Ὁ ὃ λέθσιν »Ηὐλήσοιμϑυ ὑ ὑμᾶν, 

ΐοι ὠρχσοιοϑε' ἐδρίευησουμδρ ὑ υμιν, Ὄ “" ἐκόλαϑε. Ηλϑὲε ) 

Ἴωα γνης μήτε ἐσϑίων μήπε πίνων . ἄφι [ λέγρισι, Δαμμονιον ἐ- 

γή. Ηλϑεν ὁ ἧὸς Τῷ Δὐϑρώπου ἐδιῶν Καὶ πίνων οκαὶ λέφοεσιν, 

ἰδοὺ ἃ ἀνϑρώπος Φάρος ὦ οἰνοπὸ τής, τελώγῶν φίρος Ω ̓ἀμδρ- 

ὸ ἐδικαιωϑοηὴ ὀφία τὸ: β τέκνων αὐτῆς. Τοτε ἦρξα 

. ̓  ὀγάδιζειν ταὶ πόλεις οΨ αἷς ἐγυ ον Τὸ αὐ πλεῖςαι δωυάμεις 

ἀμῷ ὁ ΤΙ οὐ ̓μετενοηο. Οὐαι σοι 'Χοραζιν, 96! Ι(οι΄ Βηθσαϊ δὰν᾽. 

ὅτι εἰ ον Τύρφ»ὰ Σιδῶνι ἐλω ΟΥ̓ ΤΌ αὐ ̓δαυαμεις αν ἐλυ0 μδυαιὲν 

ὑμῖν, πώλαμ αἦ ἐν σαικκορ"ὴ ἡ ασυσδάν, μετενόηοῦ. Πλίω λέγω ὑ ὑ- 
μι", Τύρῳ κ Σιδῶνι" ανεκποτερον ἐςουὸν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν 

Καὶ σὺ ̓ Καπβναούμ, ὅ ἡ ἕως τῷ δ: οὐρανοῦ ὑψωϑείσοι, ἕως ᾧ- 

δου κατ βιξαιϑίεση ὃ "Ὅτι εἰ ὧν "Σοδόμοις ἐγω ΟΥ̓ΤΌ αὐ δαιυάμεις 

αά ἐ γυόμδυαι ἂν (οἱ, ἔ εὑμειναν ἂν μέχει σή κὰν τὰ Πλίιυ λέ- 

γω ὑμᾶν ὅτι γ Ὁ Σοδόμων ἀ ἀνεκτότερον ἔφυ ἐν ἡμέραι κρίσεως. ἢ 

τ Τ (ἐς, ἐν ἐκαίνῳ τῷ καρ ὠ Σιστοκριϑὲς ὁ ἰηίοις εἰ επν, Ἔξομολο- 

σϑόμαι (ι, ποίη καύρεε δ οὐρανοὶ Φ γὴ γῆς, ὅτι ἐπέφυψας 

ταῦτα πὸ ὀφών καὶ σίἀυετῶν, καὶ ἀπεχάλυ αὐτὰ γη-- 

πίοις. γα) ὁ πωτῆ β᾽ ὅτι οὕτως ἐθύετο δ δυχία  ἐμισσερεϑεν (ου. 
- 'παῦτα μοι ὐρεδοϑη τὺ α Ὁ πασρὸς μου. Ὁ οὐδεὶς ὀχιγινω- 

σμᾳ ὦ ΩΝ Εἰ μη ὃ πατήρ, οὐδὲ τὸν παΐϊεραι ἰις ἐΖιγινωώσκει 

Δεὺς- 

τε εός με παιντες Ὧ κοπιῶντες (οι πεφορτισμένοι, κάγω 

ἀνώποι σὼ ὑμας. ἀρατε "ὃν ζυγον βίϑυ ἐφ ὑμαξ, καὶ μαϑϑε- 

τε αν ἐμοῦ, ὅτι πρᾷος εἶμι, Σ ἴα πεινος τῇ Τῇ καρδίᾳ. Ὁ ̓δῥρισε- 

τε ἀναποιυσιν ταὶς νυχαϊού ὑμῶν. "δ)ὸ ὧυγός μου χρηςος, δ" 
Φορπον μ8 αφρον ὅζην. Ἕν ὠκείνῳ ΠΣ Νομρῖ ἐπορόλϑη 

᾿ δ Ἰηίοις Ὅις σαβίασι δια,  δϑ αποοέμων. ῷ ὃμαϑυται εἰν 

τὰς ἐπείνωσοων, ᾧ ἡρξαντοϊελλῳ σεέχυας, "ὦ ἐσθίειν. Οἱ 5 Φφαο,»- 
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λο ᾿ ΞἙἘΎΑΓΤΓ. 

στὰ οἱ ἰδόντες εἶπον ἐυπὺ, δου ὦ μαϑηται (ου ποιουσιν ὃ ἕω 

ἔξει πρίειν ἐν σαββάτω Ὁ: Ἄ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτεῖέ,. 

ἐποίησε Δαρ)σῖ, ὃ ὃτε ἐπείνασεν. αὐτὸς ΩΣ ιΦ μετ ἀμ" πῶς 

εἰσηλϑεν εἰς ὃν οἴροον Τῷ Ὁ Θεοό, ὃ Οιρα ἐρμέγο τῆς πεοϑέσεως ἔ ἫΝ 

Φαῦδυ, οὗς ἐκ ὄξον ω ὠπὶ φαγεῖν, οὐδὲ Ὅις μετ᾽ ἀν 

μὴ ̓ Οἷς ἱεράυσι μόνοις: Η͂ ἐκ ὡγέγνωτε ΟΡ τῷ νόμί, ὅτι ζις κί 

κύων Φ ἑερᾷς ων τῷ Ὁ ἱερῷ ὃ ὁ σώξ βώτν βεξηλούσι, καὶ ἄναι 

ὅμοι εἰσι; λέγω ἣ ὑμῶν δεν ἱεροὰ “μείζων ὅ{ , ὧδε. εἰ ἢ ἐγνὼ- ομῆξε γᾷ 

μειτεῖς ὅν “Ἔλεον ϑέλω Ἂ οὐ θεσίαν, ἐκ αὐ καιτεδεχρὶ σοιτε 

Όις ἀνακῆεοις. κύξος γα ὄξτ᾽ κα γΗ σοιβξατου ὁ 0 ἡὸς ἦῳ ΟΝ ὑὐας 

ριξ 
͵ 

ἱ ἀνϑρω σου. Καὶ ἱμεταξας ὠκειϑεν, ἥλϑεν εἰς τίωυ σζώυα γωγίω κα, 

' μ᾿ ᾿ὀκῶ βιον} αὐτῶν. Καὶ ἰδου᾿ ᾿αγδρῶπος ἴὧ" πίω χεῖροι ἔχων ξηραν. καὶ 

ἐπὴ οφύτησοιν αὐλὸν »λόλϑντες, Εἰ ἐξειί Οις σου βασι ϑεροιπεύ- 

ς ἵνα κατηλορὴ σωσιν αὐ. ΟἿ ὃ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔςου ὁξ ὑμὴμ 

᾿νϑρωπος ὃς ἽΖ «αεϑξατον ἐν » ἐν ἐμ πέση ζοῦτο ἘΠ ἰς σούξ:- 

βασιν. εἰς βοθωωον, οὐχὶ κρατήσᾷ αλ)}ὴ 0 ἐγερῴ πόσα οἰίω σδια.- 

Φέρέ αὐνϑρώπος τϑϑβάτου; ὦ οὐβῆι ἔξει Οις σε βασι καλῶς 

ποιεῖν. Τότε λέγ τῷ ἀνϑρώπῷ, "ἔχτεινον τίω χειδοὶ ̓Ου. Και ᾿ὦ να 
Εις νἱωἐχοδιτὼ | 

ὀξετεινε Κα) ἀποκατεςείϑη ὑγοῆς ὡς ἡ ὠλλη. Οἱ 8 Φαξασεηοι " χαας ἃ 

συμβούλιον ̓ ἐλοι(ον᾽ κατ αὐτῷ ἣν ὀἰξελϑόντες, ὃ ὀγὼὺς αὐτὸν δπο- 8 ἐπϑήσανν, 

λέσωσιν. ὺ δ ἴησοις νοι ἀὐεχώρησεν ὀκειϑεν" χ) ἠκολούϑησαιν μὰ 

εἰυπὸ ὁ “- πολλοί, ,, ἐϑεροέπευσεν αὐτοι ποτα, 0 ἡ ἐπεῖε-- 

πα αὐτοῖς γα μηφανδοὶ αὐτὸν ποιήσωσιν. ὅπως πληθα ϑη. 

Ἢ ῥηϑεν δια Ἡσαΐου 5“ 5 περφήτου, λέγοντος, Ἴδου ὁ πος μου, 

ὃν ἡρέπισο' ὃ ἀγαπητὸς κὰν εἰς ὃν δ᾽ δδκυησεν ἡ ή ψυχή μου. 9ή-- 

σζω Ῥ πνεῦμάμου ἐπ αὐλὸν," κρίσιν τοις ἐθνεσιν ἀπαιελᾷ.κο. 
ἐράσα, οὐδὲ κραυγοὺσέ, οὐδὲ ἀκούσα ἧς ων τοῖς πλαΐείαις τίω Α 

Φωνΐω αὐήε. καιλαίμμον σίωτεφεααμμιένον ου κατεαξά, κα 

λίνον τυφόμδυον οὐσβέσ, ἕως αὖ ̓ ἐκξ λη εἰ Ἐς νίκος πίω χρίσιν. 
τ 

Ὃ ἐν τῷ ὀνόμαῖε αὐτῷ ἔθνη  ἥπιουσι. Τότε οξοσηνέγθη αὐ- κβ΄ αὐδητ 
ΝΣ - 

μὴ Ὁ δαιμονιζόμδυ ος, τυφλὸς κ κωφὸς ΧΑ] ἐϑεροίπευσεν αὐ ς 

ὡς ἡ: Ἂν τυφλὸν Ω κωφὸν Ὁ λαλεῖν Ω βλέπειν. ἴΟΙ ὁ ὄξίζαν- ἡ 

τὸ πούτες Θ: ὄχλοι, καὶ ὑλέρον, Μήπ οὑτὸς δξην "δ εἡος Δα- ἴ ΧΕ 

6; Ὁ 5 3 φαφάσοοι ἀκέσαντες εἴπον, Οὗτος ἰρς ὡκξαλλά ᾷ μὲ 

-»-.-- 

, 
: 
᾿ 
"ἢ 

᾿ 



« ἰδων. β. 

4 ὀκβόμοῦ σιξ 

σὶ. ’ σῇ» 

49 (ἃ τῳ .“ 

7 ὧν ᾧ γῴω α-- 

ὧγι. α.β.ε.ς.ζ, σ᾽ 
η.)».1α.1β «σὴ. 

-ὸ 
ἃς 

-“ ᾿Ὶ 

δ ὧν πὰ σι) πλίω 

ὧν τῷ ἡ. 

κ Περὶ ῷ' αἰτοιύτων ὀη μεῖον. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ᾿Ἶ 

δαιμόνια, εἰ ΕἸ μην πίυ Ὁ Βεελζεβοὺλ ὁ αρχοντιΐ Τ' Ὁ δαιμονίων." Εἰ- 

δὼς ὃ 50  Ἰη(οίῷ τα ἐνθυμήσᾳς αὐῃ. εἰπὲν αὐτοῖς, Πάσα ϑαϑι 

λεία μεφοϑείσοι κου 9. ἑαυτῆς ἐἐρημουται" καὶ πασοι πόλις ἦ οἰ- 

κία μεραώϑεισοι κοι» ἑαυτίς, ου ̓φαιϑήσεται." Ὁ Ε εἰ ὁ σρτανας Σ 

σουτανῶν ὀκβαλλᾳ, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερλθίν πῶς ουῦ ςε.ϑήσς- 

το ἢ βασιλεία, ἐ Ὁ7})ν. τ Καὶ εἰ ἐγω οΨ Βεελζεξουλ ὀκξαλλωΐα 

δομμόνια. οἱ υἱοὶ ὑμῦμς ὧν ἴων ̓ἐκιβαλλοισι; διὰ ζουτο αὐτοὶ υ-- 

μμ ὀξονται κριται. Εἰ: ̓ ἔγω ἐν πνάγματι Θε ἐὀκβαλλω ᾳ 

δαμμονια, ἄρα ἐφϑασεν ἐφ ὑμας η ' βασιλείαι 5 Θεῷ. Η͂ πὼς 

δοωυ ται τες εἰσελϑεὶν εἰς τίω οἰκίαν Τῷ Ν' ἰρωυροῦ, ἊΙ οὶ σκόνη 

ἬΝ ἀὐῷ διαρποί σαι, ἐ ἐαν μη τεῶτον δυσ ὃν ἰρωρὸν, κοι τότε ὦ 

οἰκίαν ἀμ Ὁ διωρπώσ; Ο μὴ ὧν μεῖ ἐμοά, κατ ̓ἐμοῦ ὅθτ"α 

ὸ μὴ σζυαγῶν μετ ἐἐμοό, σκορπίζᾳ. διαὶ το λέγω ὑμῖν, πῶ 

στ ἁμδρπια κὶ Ἶ) βλασφημία ἀφεϑησετὰι Οις Δλύϑρωποις: ἡ δ 

Τῷ πνδ)μαΐος βλασφημία, “κ ἀφεϑησεται ζοῖς ἀὐϑρώποις. 

καὶ ὃς αἱ ἐπι λόγον κὰν Τ5 ἡοῦ Τ᾿ ανϑρώπου, ἀφεϑησεται 

ἀυπρ" ὃ : δ ἂν εἰ πη κ᾽ “ 5 πνδὐμαΐος τ ΤΣ ἁγίου, ὅ“κ ἀφεϑήσεται 

ΓΈ, οὗτε΄ ὧν Ούτω τῷ ΤΩ αἰών! οὖτα ὧν πὸ μέλλοντι Η ποιήσετε 

Ὁ δενόρον καλόν, κα τὸν καρπὸν αὐτῷ καλόν" ἢ ποιήσοιτε ̓ : 

δένδρον σα σέϑν, Κα ἣν καρπὸν αὐτξ σοι χσδ ον" ἀκ γαρ “ῷ 

καρποῦ “ὁ δένδρον γνῶ σκέται: Γονήματα ὀμδνῶν πῶς δια 

ἐκ ἄγαϑα. λαλεῖν Τενύβοι ; ὀγ]ες: ἡ ἐκ ΖΣ ΤῸ τ κοσεύματος τῆς 

καρδίας Ὡὃ σμα λοιλά.ὁ ἀγαϑος νϑέθοπος ἐκ Ὁ αὶ ἀγαϑοδ “)η-- 

σαυροδ᾽ Φ καρδιας ἰκξαλλφζα ἀγαϑα" Ἂς ὃ πονηρὸς ἀνϑρϑπος 

ἐκ Ὁ πονηροῦ ϑησαυροῦ ἐκβαλλέ πονηραί. λέγω 4 Ὁ 0 

πον ῥμα λήρορες ὁ ἐαν λοιλήσωσιν οἱ ᾿α»ϑρθο7ι, δ ποσω(οισι 

᾿ φϑλαὐδ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως" ἐκ λόγων (ου δίκαις 

8 πονηρὸν σ: 

ΧΎ 
9 ἢ ἐκ. β. κ 

Ιο  καΐακρι- . 

ϑήσῃ. δ, | 

ὠϑήση Ὁ 2,2 ̓ ἷ λό Ἀθρζονν (ου᾽ ̓καταδικοιϑίμση. Τότε ἀπεκρί- 

«)ησουν ἀμς γ' γσαμμαπτέων καὶ Φαφασαιων, λέγοηϊες, Διδὰ 

γ σκωλέ »ϑέλομδυ Στ (ὁ σημει(), ἰδέειν. ὁ δ στοκρ ϑεὶς ἐἰπεν 

αὐτοῖς, Γενέα πονηρο καὶ μοιχαλὶς σημμειον ὀΖιζητέ, καὶ δὴ 

μειῷ ου ͵ δοϑήσεται αὐτῇ, Εἰ [μὴ ̓ς σημεῖον ΐωνα Τῷ “σπεοφή- 

Ὅυ. ὡρπξ »» [ω ἰωνὰς ἐν τι κοιλίᾳ δῷ κήποις Ῥοις ἡ ἡμέρας Ω 

εὶς γυκτας οὕτως ἔφου! ὁ ἡος Φ ἀγϑρώπου ἐν τῇ ἢ καρδιᾳ τῆς γῆς 
δ.111. 
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λδόκ.βιΒ 
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ΔΛΔῳκ.ς.Ζ 
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ΚΕΦ Ις. αὶ 

λυκ.ια. Δ 

α κορ.α.1" 

Τ᾽᾿ωγῶ β. 



Λοκια ῦ 

βι πές Δ. 
ἐβρ.5.Α 

Μαρ.γ.Δ 

Ἄσκ.Γ 
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λσῦ..η.Α ἐΓ 

: καὶ Περὶ ΜΡ οὐδαθομῶν. 
22 β ΕΥΑΓΙῚ. 
ως Ι! ἈΝ .-“" Ι! ο 5»! φν 9 [ : 

Ῥεὶς ἡμέρας "ἡ δεῖς νύκτα. ανόνρες ΝΝινϑυιται αὐνευςηίονται ἐν 
χὰ Ἀν “ ; λ »“» 3 Ϊ ε 

τὴ κρίση μτ' τὴς “μυεὰς ταύτης, κου! κατακρινοῦσιν αὐτίωυ" ὅτι 
: Β δ Ι ἡ ΟΝ Ο9 λ ω δ οι ο 

μμετενοήσοιν εἰς “ὃ κηρυγμίω 1ωνα") ἰδου πλεῖον Ιωνα ὠδᾷ. Βα- 
» Ι 9 ο ΡῸ [ 

σίλιασοι νότου ἔγεριϑήσετωι ἐν τῇ κρίση μ Δ υεας ταὐτης, (Ὁ κα 
Ὁ ᾽ Ι ς- φ᾽ ᾿ Ὁ“ ἴω ».»κὉ λ 

ταλρινᾳ αὐτίευ" ὅτι ἡλϑεν ὡκ πὴμ πράττων Ἵςς γῆς αὐκουσομ τίου 

Οφίαν Σολομῶντος" καὶ ἰδοὺ πλέϊον Σολομῶντος ὧδε." Οταν 
᾽ Ι ΩΝ 3 9 λ σὸο » [ ! 

δὲ Ὁ οαὐκαθαρρτον πνευμνα ὀξέλιϑη στο τὰ ανϑρωπου, διερ-- 
ΥΣ Ι Ἄς ! τ: ςε [ 

χέται δὲ ανυδρων τόπων͵, ζηζφιω ανουπτουσιν" Ἀφ θ'Χ δυο σρά. 
3 9 δ ς Ὥς λρραλ 

τε λέγη, ισρέψω εἰς “ὃν δἱρκὸν μου, δϑεν ὀΐξηλϑον. Και ζϑον 
ῬΩΣ ; ! ν Ι “σί 

δυρασκά «ολοίζοντα, σεσωρῳμῆμον , Ἀφ κεκοσμήμδθον τῷ- 
' Ι Ι »ε τον ε λι Ι! 
νι πορδυεται, (ὃ «᾿οωλαμᾷανᾳ μθ ἑαυήν ἐπα ἐτεροὶ σιν υμια-- 

Ι ε 3 Ι! “,“» οι ο χ οὗ 

ἴᾳ πονηροτεροι ἑαυϑ, Ὁ εἰσελθόντα, κατοιζει κεῖ, Κα γίνεται 
ψ λυ» αι » Ι ἡ Νὰ Ζ ΝΠ ! εἰ » 

ἴᾳ ἐοναΐζῳ ἅ' ἀγνϑρωπου ὠκάνου χείρονω “τὴν τοδφτων' οὑτως 6- 
! ΠΝ Ν “Ὁ 5 το τ ν συ ἴων “ν 

ταὶ Ὁ τῇ νεῷ ταρτη τὴ πονηρόι. Ἐπ αὐτῷ λοίλοιωτος ζοις 
) 2 λε Ι ᾿ ) λ»"» φω 7 γ 

ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ ΜΉΤΗΡ Ο (3 οὐδελφοι αὐτὰ εἰςήκεισοων ἔξω, ζι- 
΄- 3 ω ΤῈ ᾽ ἡ ᾿ς Ι 

τοιίυτες ὠμττὴ λοι σου. Εἶπε δέζες ἀπὸ, ἴδου ἡ μνήτηρ (ου Κα) 
πον 5 ! ) ς ἢ κἂν ) τ ὦ 

( αδέλφοι (ου ἔξω ἐσηκασι, ζίφίωτες “(οι λοιλήσομ.. Ο ὃ ἀ- 
ταν “"ΝΜ,.» » » ε ! Ϊ 

ποκριϑεὶς εἶπε τῷ εἰπόντι ἀπὸ, Τίς ὅξιν ἡ μήτηρ μου, τὴ ἵενες 
ΠΛ οὶ ; χο δε] νου Ν ον σι 

Εἰσῃν οἱ αὐδέλφοι μιϑυ: Και ὀκ]είνας τίου χειροὶ αὐ 7 ὦι οις 

μα ϑηταὶ αὐτῷ, εἶπεν, ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελῷο! μου.᾿ 
ε ἜΡΙΝ ἈΡΚΘΝ, | ἥ  κ«Ἱ ΣΑ νλα, “οῆτ φοὶ 
ὅςτις γὼ αὖ ποιήσῃ “ὁ ϑελήμυο ὅ παΐος μου Ὁ ἐνουραγοὶς, αὐτὸς 

Ἢ με ἀδελφὸς, ἀδελφή, μή Τῆρ ὅν. Ἕν δ τῇ ἡμέ ρᾳ ἐκεί: 

γή ὀξελϑων ὁ ἴησοις Ἔστο Φ οἰκίας. ἐκοίϑητο πουραὰ Ὁ ϑυλλοιασοιν' 

Ω σἰὠυη γθηοῦ χοϑὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοὶ, ὡς: αὐδδ εἰς πλοῖον 

ἐμίξαντα καιϑηοϑεει. κυ παξ ὁ ὄχλος οὐχὶ ἢ αἰγιαλὸν εἰ τηνκει" "ἡ 

ἐλοίλησεν αὐτοῖς πολλαὶ ἐν χϑαξολαῦς, λέγων, ἰδοὺ ἐἰξηλϑεν 

ὁ ασείρῳν ὥ ασείρᾳν, ἡ ὧν τῷ απείρφν αὐτὸν, οὗ μδυ ἔπεσε πα- 
ροὲ πίω ὁδὸν, καὶ ἠλϑεΐα, πέϊεινα, "καὶ κατεφαν αὐΐζᾳ. ἄλ- 
λοι ἢ ἔπεσεν οὐ πὶ ἴὰ πέρωδν, ὅπου ἔοι εἶχε γίευ πολλίευ, καὶ 
δύϑέως ὀϊξανέτειλε, δια “ὁ μυὴ ἐγχήν βάϑος γῆς Ἰἑλίου 5 δλυατεί 
λαντὸς ἐκφυμαπιεϑίο. Καὶ διαὶ ὃ μὴ ἐχήν ῥίζαν, ὀϊξηραγϑη. 

ΨΉΔΗΝ ἐν 5} 3 λ λ. Ι λ,᾽ δ ὦ 

Αλλω ἢ ἐπέσεν ὁ τῷ ὠκάνθας, κοὴ ἀνέβησων αὐ ἄκανθαι; 
τού, 14 ΦἉ " δεῖ 9. λ »" 

Χοὰ ἀπέπνιξαν αὐίῳ. Αλλα ὃ ἐπέσεν ὄχι πίω γίω σίω κα-- 
ὶ 4. αἱ ὶ ἃ ὶε λ ὰ λε ! ε νὴ Ι 

λίωυ, »ἡ ἐδεδου κωρπὸν, ὃ μὴν ἑκατον, ὃ δὲ ἑξηκονζᾳ, δ ὃ χέλα-- 

ΠῚ σε δε,ς, 

Ν Ν 
Χ ᾿ ὁρα!9}9} 
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λᾶϊ 4. ς. β. 
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ἥα βλέποντες 

μὴ βλέπωσϊ ,"ὰ 

ἀκούοντες μοῦ ἀ- δ γ- 
! λ 

κουωσ! 9 μηδ ζ.». 

σαυώσι . "ὃ τῦτε θ,,β. 
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γἀκούσητε. δ'θ. 
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1 αἱρᾷ. ς: 

ὅ καὶ διωγκιξ. ε- 

ΨΦ ε.-» 

πθυτοῦ. οσἢ- 

ΕΟ “- - 
Ο ἐγὼν ωτῶ " 

͵ ᾿ ᾿ ᾽ 

ἀκουφν, ακουε- 

Ἴω- εἰς. 

’ 

7 απειρανς.γγ.» 

ιδ, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 2 

κογίοι. Ο ἔχων ὦτα ἀκούφν, ἀκουέτω. Καὶ προσελϑύντές οἱ μα ϑη 

ταὶ εἶπον οἰυτῷ, Διατὶ ἐν παραξολαὶς λουλεὶς αὐτοῖς; ΟἿ δτο-: 

κριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οἰεύμων δέδοται γνῶνω ἃ μυςήρια δᾷα 
;" ! -ν » ΚΣ δὲ 7 νἀ ϑὺν γ) 96} λη ! 

σιλείας " οὐρανῶν, ἐκείνοις ἢ οὐ δέδοται. δεῖες γὼ ἐχή, δοϑήσε- 
᾿ 2 Ν Ι « «0 γη ἃ 5} 2 ᾿ : 

τοι εὐυττὸ, ὰ ζυθλοσφυ ϑήσετοι" ὃςτις ἢ δ ἐχῴ, ὦ 0 ἐγ4 ἀρϑησεται 
νυ» 9» ἱ λ Ω 9 ἐδνν » ““ν ᾿ φρῇ Ι 

ΠΑ εἰν . δια ἴουτο ὧν «-οωὠξολαις᾽ αὐτοῖς λωλώ, οτι ᾿)λέ- 
Ὺ- ! ΤᾺΣ τ » ἃς. γα σῶς, ἢ ἦν 

ποντες οὐ βλέποισι!, 19: ἐὐκούοντες τ. ἀκουοισίν, ουὐδὰ σὰυιου-- 
» Ων Σέ)...» ἥγε , “Ἶ λα." 

σι «ἡ αγωυπιληρουται ἐπὶ αὐτοις ἡ χοροφητείω Ἡσαΐου ἡ λέλου 
5. ΜΝ. δ ὁ Ι ) Ἶ,,. ιν τ. ῬᾺ ! , 4 Ι 

σω. Ακοη ακουσέτε. ΚΦ οὐ μὴ σιωϑητε" 0 ῥὀλέποντες βλέψε- 
πον ἃ λυ» Ἵ Ι λς Ϊ ἕν 4 [ ἀλδ᾿ 

τε, οὐ μη (δῆτε. Ἑπωχυνϑη )Ὁ ἡ κριρόδια ΤῸ λοιὸ Ούτου, "0 
“"νΜ νᾺλ Ϊ » λν ν 1: ᾿ ὩΪ 

Οις ὠσὶ βωρεως ἠκούσω. Ὁ ἴοι οῷϑκαλμοις αὐτὴν ἐκαμμυ-- 

Ι 2 ““}) “᾿ “ΨὉφΚφΠνγλ » Ι Ων 

σῶν, μη τῦτε ἰδῶωσι ζοις οῷφϑαλμοις, ( Οις ὠσὶν ἀκούσωσι, (ὃ τῇ 

ΤΟ καρδίᾳ σιὰυῶσι, καὶ οἰ ιορέψωσι,ὁ ἰαίσωμιαι αὐΐζοιῴ. Ὑμὴμ8 
μακᾷ Θμοιοὶ ὀφϑαλμοὶ, ὅτι (λέπεσι, κ ζὰ ὦτα ὑμὴν, οἷς ἀκε4. 

᾿ἀμίω )Ὁ λέγω μιν ὅτι πολλοὶ χσϑοῷη τοι ̓  δίκαμοι ἐπεϑυμη 

οὗ ἰδεῖν ὦ βλέπετε, τὴ ἐγ εἰδὸν" χἡ ἀκοῦσοω ἃ ἀκούετε, "ἡ ἐκ ἤκου-- 

σων. Ὑμεῖς οὐὖ ἀκούσοωτε ἢ αὐοαξολίω ἐς ασείβοντος.Πα»-- 

τὸς ἀκούονζος δ᾽ λόλον ἡ βασιλείας Ὁ μή σζωυιέντος, ἐρχέται ὁ 

πονηρός, Ἢ ἁρποζῳ Ὁ ἐσασαρμϑυον ἂν τὴ καρδίᾳ εἰν «οὖς 

ὅν ὁ “δα Σ ὁδὸν ασαρεἰς. ὁ δὲ ὄχι ἃ πέξωδεη ασαρεὶς,οὗ-- 

τὸς ὅξην ὁ τὸν λόγον ἀκούων, κὰ ὅθι ν ἢ χαρᾶς λομμξανων 

αὐτὸν, ἕρς ἔγη δὲ ῥίζαν οὐ ἑαυτῷ, δλλα χσδϑσκαιρος ὅξι"μο- 
μϑμης ὃ θλίψεως διωγμιοῦ ̓ δεαὶ τὸν λόφον, δὐϑυς σκανδεωλί. 

ΡΖ Σ᾽; Δ ὶ Ω ἢ 9 . Ι Ν 

ζεται. Ο δὲ εἰς ταῦ ἀκᾳνῶας σσσωρεῖς, ουτὸς ἄτην ὁ τὸν λόοον α-- 

παίων τ αὶ μῤραμνανης αἰώήος Φυτου δ ἐφ ΟΣ 
Ζ ᾿ς νῸ » λον Ι Δ δ  ν ΔΊ “ τἕἔ 

συμπνίγά τὸν λθον, Κρ ἀκουρπος γΙνέται. Οδὲ ὦ Ὁ γίω α 

χαλίι πσωρεῖς, οὗτὸς δ ν ὁ τὸν λόλον ἀκούων κ᾽ σιωνιωῶν. ὃς 

δὴ καρποφορά,"ὴ ποιά, ὃ μϑ ἑχατον. ὁ δ ἑξήκοντα, ὃ δὲ χϑλώ- 

κοντα. Αλλίμωω 

ϑηὴ βασιλεία “, οὐρανῶν λύϑρωώπω ͵  ασεὶ ροντι Χρλθν «σπέρμα 

οὐ τῷ ἀχοῳ αὐτοῦ" δὲ τῷ καθ δύδὴν Οιυλ αὐδϑρώποις, ἤλϑεν 

αὐτῷ ὁ ἐχθρὸς, "ὴ ἐασειρέ ζιζανιὰ ναὶ μέσον Τῷ σίτου, ὦ ΠΡΝΌΝ 

ϑεγ' ὅτε ἢ ἐθλάςησεν ὁ ΔΟρτΟς, καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφανηχαι 

ᾳᾷ ζιζωλια ἷ Προσελϑῦντες Ἂ. οἱ δοῦλοι “Ὁ ων. ΕἸ ΠΟΥ 
ΠῚ. 

χϑδα(ξολίω κα οεϑηκεν αὐζοις. λέγων, Ὡμοιώ-- 
' 

Γ 

Κέφιχο 

Ἡσαΐου ς΄. Γ Ἀ 

μοι δ.Β 
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ἰω.((.Ζ 

Ὄραξ. κη.2 
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αὐτῶ, Κύθκε οὐχ κοιλὸν απέρμα ἐασειρας ων τῷ τ ω ἀγρῷ; 

: πέϑεν οἵω ἐγ ζιξανια; ὁ δὲ ἐφη αὐτοῖς, ἔχθρος ἀνϑρώπος 

ἢ} ᾿ Φῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ δοῦλοι εἰ εἶπον αὐτῷ ΥΘ ἐλειῦ οἷν ὠπελϑὸὺν-- 

τες συλλέζωμδυ αὐ Οδε οὐ κὸς Οὐ" μήποτε συλλέγοντες ἃ 

ζιζανια ῥκθαζώσητε ἃ 272,2 αὐτοῖς τὸν σιτον. ἄφετε σωυαυξαύε 

, ἄχ ἀμιφοότερϑι μέγα “ Ὁ ϑερσμιού" κὶ ὍΣ, τῷ καιρῳ ὃ’ ἊΣ ϑεέλσμα 

} ἐρω Ὅς ϑεδαραῖς, Συλλέξατε Ζοθϑφοτον ἴα. ζιζανια ἡ δύσευτε 

Ι αὐΐα εἰ εἰς δεσμας, σσεθς τὸ ) καΐζακκοἷ στα! αὐζα" ἃ δὲ διδοι σία 

' Μαριδιδ γαγέτε εἰς Σστοϑήκην μου. ̓Αλλίω «ὥραξολην ποιρένϑηγοην ρΣ 

Ϊ ἀαρτρρ αὐζοις λέγων, Ομοία δὴν ἡ βασιλεία ὃ’ Τ' οὐραγὼν κοκκῷ σιγα-- 

πεῶς, ὃν λαίων αὐϑρωπος ἐασειρέν ω τί Ὁ ἀγρῷ αὐ τϑ᾽ ὃ μι- 

᾿ κρότερον μὰν ὅ:| παύτων “ἷὰ ἀπερματων, ὅταν δὲ αὐξηϑῆ, 

μειζον᾽ γ᾽ τὴ λαυχανων ὭΣ, ὰ γένεται δένδρον, ὥςτε δέν πε. Ο παίπραγν. 

πεῖνα ὅθ τ οὐρανγού, ὃ κατασκίευοιυς ον Ὅις κλείδοις εἰν. Αλ- ἢ - 

Ἑ λίω πουραιξολίαυ κἐ ἐλοίλησεν αὐΐοις, " Ὁμοία ὅξίν ἡ βασιλεία 
Ν οὐρανὼν ζύμη, [ὼ λοιπσοι γωυη ̓ὠνοφυψαν εἰς δλεύρου 

Μαρ.διΔ σεύτα τϑία. ἕως οὗ ὁ ἐζυμωϑοηδ ὅλον. Ταυτα πῶῦτα βάλησεν ὁ ΡΣ τὰν 
β ἴησοις ο» αδραθολῶς Οις ὃ χλοις, (οι [λώεῖς πουραβολῆς ὃ τ 

ἐλοιλᾷ αὐτοῖς. ὅπῶς σληρωϑὴ τὸ ῥηϑεν διά ἡ χοεοφήτου λέ- μὲ 

Ὑόμοζα ρύσσρς ̓Ανοίξω -Ψ ᾿ φναξολαὶς τὸ τὐμα μου" ἐρεύξομαι γ04-- 

» κρυμμένα Στὸ καταβολῆς κὸ ποσβοσῦε Τότε ἀφεὶς Οι ὁ 0 χλοῖῷ 

Ἰλϑεν εἰς πίω οἰκίαν ὁ ἴησοις, Ο τρεϑσηλϑον εἰνπτὸ οἱ μαϑηταὶ 

ἐν »λέλοντες, Φρρίαον, ἡ μὰν πίω ᾿ φϑραξολίω δ ζιζανίων ὦ ἥ' “ο΄ 

ἀγρθό. Ο: 9  ἀποκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς͵ Ὁ ασείρφν τὸ καλον ααὲρ- 

μα ἦεν ὃ ὑος ὅ 5 ανϑρώπου Οδιά ἀγρθς, ἔς!ν ὁ κόσμιος: Το: δ Κα-- 

λον τέρμα, ὁ οῖ εἰσιν οἱ οὶ τις βασιλεία" Τα: 5  ζιζωλια,ε εἰ- 

σὶν οἱ ἦοι 78 πονηροῦ" ὍΣ ἐχθρὸς ὁ 0 ἀσείρας αὐΐῳ, ἔςιν ὁ ὁ διάξο- 

Αποκυτ λθρ᾽ δὲ ϑεξασμος, σἰλυτέλεια Ὁ αἰῶνὸς ἄξην" Οἱ δὲ ϑεραςοι, 

Ἅ ΠΕ ἀελοίε εἰσιν. ὥραν οι ὦ συλλέγεται ἴα ζίζανια, ὦ πύρα κου 

7 τακομέτα " οὕτως ἐραη «Ψ Τῇ σιυτέλεία ἡ: αἸωνος" τούτου ὑδστο- 

ςέλά ὃ ἡος ΤῸ ἀνϑρφόπου ἜΝ ἀηέλοις ἘΓΡΕ ΙΝ Ὁ συλλέξοισινὸκ 

ω βασιλείας ΠΩ Ὁ πωύταΐα σκαυσαιλαι, ΣΝ τοιρ ποιοιίυτας ̓  

αγομίαν; χ) ἡ βαλουσιν ἀυτοικ εἰς τί κάμινον ΤῈ πυρός" ἐκει. 

Συφ.γ.8 ἦναι ὸ κλαυθμὸς καὶ γηὉ βρυΐμος τὰ ὀδόντων. Τότε οἷ δέκομοι 
δὰαν.β.8Β 

Αϑ1γ.Δ 



.“ν (ρα ιι δ᾽ ἐρανῶν. δ' 

12 ῥΐρων ὃ. β. 
σῇ.» 

ΕἾ 

σώσω. β. 

λιν» 

ὃν ἐγω ἀπεκε- 

φαλι(. (.). 

μμοῖ 
β 

κὲ Περὶϊωαΐνου ὦ Ηρώδὸυ. 

ΚΑΤΑ͂ ΜΑΤΘ. ᾿ς 

ὠκλοίμψοισιν ὦ ὡς ὁ ἡ (θυ οὐ τῇ βασιλείᾳ; -: ᾧ παρὸ: ἀυτῶν᾽. 
Ο ἐχων ὡτὰ ἀκούφν, ἀκουέτω. Παλι ὁμοία δὴν ἡ βασιλεία 

1} οὐρανῶν ϑυσαυρῴ κακρυμιμιένῳ μέν ω" Ὁ ἀγρῷ, ὃ τ εὑρῳν ἂν- 

δρωπος ἐκρυψψε, Ὁ δ Στὸ τὴς χάρας ἄυῷ Ὁ ὑπαγά, ̓ ὴ παῦτα ὅσ 

ἐχά, πωλᾷ Ὁ ὴ ἀγορρίζᾳ τὸ ΤῸν ἀγ09ν ἐκκίγὸν. Πώλιν ὁμοία ὅδηιν 

ἡ βασιλεία οὐρανῶν. ἀνϑρώπω ἐμυπὸ βῶ, , ζυποιύτι χαλοιὶ 

μδργαθάταρ, ὃς ρων ἕγα πολύτιμον μδργαελτίω, ἅπελ- 

ϑων πέδοι παντα ὅσω χε, ὁ ἠλθόοισεν αὐτὸν. Πάλιν 

ὁμιοία, τιν" ἡ βασιλεία δ' γ' οὐρανῶν σουγέμυν βληϑέσῃ εἰς 7 ϑα- 

Λοιοσοῦν, Ὁ ΘΚ παντὸς ὅσοις σία γαιούση, "(ιὺ ὅτε ἐφηληρφ θη, 

αναξιξάσουντες ὦ) ὶ τὸ ἂν αἰγιαλὸν, Ὁ} καϑισοιντες σὰυέλοξαν 

Ω καλοὺ εἰς ἀήεια ΚΣ ἢ σουζρὸ οὶ ἔξω ἐ ἐβαλον. Οὕτως ἐς ον 

τὴ σἰυτελείᾳ τῷ αἰωνίθ», ἐξελεύσονται οι ἱ ἀπέλοι, νὴ ἀφοξμύ- 

᾿ δι; πονηροιῷ Ὁ μέξου Τὴ δικαίων, βαλοισιν αὐτοιξ εἰς 

δ᾽ κα μένον Τὰ πυρορ' ὡκᾷ ἔςωι ὃ κλαυθμὸς καὶ 0 ὁ βρυγμὸς ἦν 

ὀδόντων. λέγ αὐτοῖς Ο ἐμ, Σαυήκατε ταῦτα, σαντα: ̓ Λέρρυ- 

σιν ἄυπῳ Να; Κύομε. Ο δὲ εἶπέν αὐτοῖς, Διαζυτο παῖς ἡ τωα 

ἐτθῖνεῖς ᾿ μα ϑηϊἐυϑεὶς εἰ εἰς δ βασιλείων 7’ οὐρανῶν, διμοιὸς δὲν 

αὐϑεθόπω οἰκοδεασότη, δεῖες ὀκβαλλς ων Τῷ ! ϑησαιυροῦ αὐηῷ 

ς κρονα ὦ παλαιά. Και ἔσω ἐτο ὅτε ἐτελέσεν ὁ ἰησοίξ ταῦ ἊΣ 

δφίβολας ταῦτας, μιετηρεν ἐ ὠρειϑεν. Καὶ ὕϑων εἰ εἰς τίω πατοίς- 

δὰ αὐτῷ, ἐδιδασκεν αὐτοις ο Τὴ σὰυαγωγῖ αὐτῶν, ὡς“: οαρε 

πλήδεῶς αὐτοιξ, ε ὴ λέγήν, Πόϑεν τούτω ἥ  φία αὖτη, (αι α) 

δωυαμειος οὐχ οὑτὸς ὅζην ὁ ΤῈ πέκτον(θ.υ ν ὑθρ: ; οὐχί ἥ μήτηρ 

μάρ λέγεται Μαεμαμι,( οἱ οι ἀδελφοὶ ἀ αὐδ." ᾧ Ἰάκωξ Θ᾽’ γ0 ἴω- 

σῆς τ Σίμων ΟΙ οὐδ: ᾽ α᾿ ̓ἀδελφαι ἀμῃ οὐχι πῶσοι χοὸς 

ἡμας Εἰσί; πόϑεν οιυὐζουτω τ τὰ παντα! Καὶ ἐσκανδαλίζοντο 

“οὐ ̓ ἀυτῷ. Ο: 5  ἱπίοι εἶ εἴταν αὐτοῖς, Οὐχ ἐς! προφήτης ἀπιμος, εἰ 

μη. ον τῇ ἢ παχοίδιὲ αὐτὰ ̓  ω» τ οἰκί αὐῷ. Καὶ ὡς ἐποίησεν 

κει ᾿ δαυάμεις πολλας, δι Ὁ ἀπιρίαν αὐ. Ἕν ὠκείνῳ τῷ 

καιρῷ ἢ ἡκουσέν Ηρωδος 0 ὁ τέβαρχες ὃ Σ ἀκοίεὐ ἰησού »ὰ ἰὰ: εἶπε τοῖς 

παισὶν αὐτοί" Οὗτος ὅϊην Ἰωαύνης ὁ Σ Βαηῆ!ςης "ἡ ἀὐπὸς ἠγέρϑη 

Ὅτ Χ νεκρῶν, Ὁ δια τοῦτο αἱ δαυάμεις ἐνδρῦσιν ων ἀιυπὸ. 

"ὁ ")Ὁ Ηρωδὴς κρωτήσοις Τ ̓Ἰωωνίω, ἔδησεν αὐὐοὴὸν ὦ ἔϑετο ὧν 

ΦΈΡ: ΤΥ 

Μαρ.ς.Α 
λδπ .οῇἢ. Δ 

ἰω.ο).Ζ- 

Τω.ς.Ε, 

Μαρ 5.1 

λύκ' γιὰ 



| ᾧ χε ̓ Ἐὴ κς Περὶ δ πέντε ϑοτων ἡ Ὑ ϑυο ἰηϑύων. κζ Περὶ τοί ἐν ϑουλοίοση φὐξιπάῃ, ᾿ 

᾿ 26 ΟΕῚ στε τ Ὦ ᾿. 

Ϊ Φυλαυι, δια Η ἱρωδια δι ᾧ 7 γαυ αὐκα Φιλίσπου 5 5 ἀδελφοῦ 

αὐ. ἔλεγέ γὃ οἰυπὼ ὁ Ο ἰωαύνης, Οὐκ ἐξεεί (οι ἐάν αὐτίω. Καὶ 
] ϑέλων αὐτὸν Χτοκϊᾶναι, ἐφοξυιϑν) τὸ τον ὀχλον, δ. ὦ ως φέρφη- εὐριβζης 

“ἰω αὐτὸν ΕἸΔΘΥ. Γενεσίων δὲ ἀ ἀρομένων ΤΕ Π Ηρωδου, ,ὠρχίσους- μὲ 
τὸ ἢ ϑυγατηρ Ρ̓ Ηρωδιαδὸς ὧν τῷ μέσω, ἊΣ ἠρέσε ΤΩ Ὁ Ἡρωδν,. 

ὅϑεν με. ὅρκου ὠμμολόγησεν αὐτῇ ἢ δοιίῦαι ὃ δ ἐαν αἠτήσηται. Η: ἢ 

β ] προξιξα ϑεῖσακ αῦ ᾧ μηῆρος αὐτῆς, Δὸς μοι, φησίν, ὦσε οὶ 

Ι πίνακα ̓  ̓καφαλίω [ωαύνου Ἢ Βαηπηιςού. Καὶ θυπιϑη ὁ ὃ ξἀσι- 

λδυς: διὰ δεζοις ὃ ὀρχοῖς κὶ τοῖς ̓σωυανακειμδίοις, ἐκέλδυσς δὸ-- 

Ι ϑέωαι. ΟῚ ᾿ πέμψας βαρ λισε τὸν ἰωαννίω ἐν τῇ Τῇ. λας 

] Β χη. ζ ἡ ἠνέχθη ἡ ή κεφαλή εἰμ ας Θ΄ πίνακι ἢ ἐδὺ.ν τῷ κορασίῳ, 

᾿ ὸ ἀεθείκε τῇ Τῇ μητέα ΩΣ Καὶ προσελϑοντες οἱ μαϑητα ἰῷ 

Ι ἦραν τὸ σώμα, , ΧΟ ̓ἔϑαψαν αὐτὸ" Ὁ ὸ ἤϑοντες, ἀὠπιήγέλαν τῷ πυ ΠΡ 
' Μαρ.ς.Δ.Β [ησοό..ἡ Ὡς [ὠκούσαις ὁ 0 ἴησοις ἀϑἐλουρῆσεν, ο οκοιϑενὸν πλοίῳ εἰς ἐμὲ 

᾿ Ἔν. δῶ να ἔρημον τὸπον κατ ἰδίαν. Και ἀκούσοντες οἱ ὄχλοι ἠκολουῦ.ϑη- 
] τι αὐτῷ πεζῇ Στὸ ἢ πολέων. Καὶ  ὀξελϑὲν ὁ 0 ἵηίοις εἰδὲ πες 

, λμὼ ὁ χλον, ,, ἐασλαίγρίανε ὁ ἐπ᾿ αὐτοῖς, "ἡ ἐθεροίπευσε τοις 

" ἀῤῥωροις αὐηΐμ. Οιας ὃ 5 ονομδυης, πσδϑσηλϑον αἰπὺ π - 

| μαϑηται ̓αὐϑι,λέλοντες, ἔρημος ὁζην ὁ τὸπος "δὴ ὦ ὥρα ἠδ σα-- « 

βήλϑεν" Χπολυίον τοις δ Χλοις, ἵγα, ἀπελϑόντερ. εἰς τας κώμας, 

ἀγοεοίσωσιν ἑαυτοῖς ς βρωματα. Ο δὲ Ἰησοῦς εἰπτεν αὐτοῖς, Ου 

λβείαν ἔγχεσιν ἀπέλϑην᾽ δότε αὐτοῖς ὑμεῖς Φαγεῖν. Οἱ: ο λέγρεσιν 
αὐτῷ, Οὐκ ἰλομὴυ ὧδε ε Εἴ μη πέντε ἄρτοι ὦ δὺο ἰχθύας. Ο δὲ 

ἐἰπειφερέτε μοι αὐτοὺς ὦδε. Και καλδυσαρΊες ὁ ογλοις ανακλι-- 

ϑζωαι ο) 1 1ες χϑρζοις, καὶ ἡλαζ ωνζυς πέντε αρζις Ω Ουςδύο υὐήν 
Γ ἰχθύας ναξλέψας εἰ εἰς τὸν οὐρανὸν, λλόγησε, ὡ κλάσας ἐδῶ- 

κεζοις μαϑηταις Οὺς ἀρζριτ' οἱ η μα ϑηταὶ Οῖς ὁ οὐ λοις. Καὶ ἐ- 

αϑθν που τες ἃ ἢ ἐχορΐζα ϑίεσαιν ἡ ἡ ρων ὃ αἴϑλοσουον δ: τ' κλα-- 

σματων, δέδεχαι κοφίνοις πλήρεις. Οἱ δὲ ἐα9, οντες ἥσοωιν αν δρές 

Ἴ Μαρσσος τ αὗσεὶ ὶ πενταικιρῴλιοι, χωφὰς γωυαρεῶν ὦ παιδίων. Καὶ 4)- “-. 

ϑέως ἠναίκασεν ὁ Ο ἴησους Οὺς μαϑηταρ αὐοῦ ἐμθίωαι εἰ εἰς ἢ “" 

πλοιον, Ω φφεϑαγάν αὐτὸν εἰς Ὃ πέραν, ἕως οὗ ἡ Σπολύσι Οὺυς 

ἀχλοιρ. ΩΣ ̓ Σστολύσας Ὁὺς ὁ χλοιρ, ἀνέβη εἰς “ὁ ὀρ» οὶ τ' ξ μ 

δέαν χροϑσευξας Οψίας δὲ βνομδμης, μὸν (Θ» (ὦ ὠκᾷ 5 » 
: 

-» 

». ἝὟἾ , ιΐ ᾿ 

ΟΣ 8 Α. Ἄν - 

Ἀν ως, Ὁ ἔτοσνι 



ΚΑΤΑΜΑΤΘ. ολῆρα 

πλόιον ἢ δὴ μυέσον τὴς ϑαλοίοσης ἰώ, βασανιζόμδυον ὑποὺ “δ 

μμίνων. 2.8 ἐνανεΘ. ὁ ἀυφαλουτεεροη δ ΑΝ Ἀν 
γυκτὸς ὠπῆλϑε τϑὸς αὐτοιὶ ὸ ἴησοις. χυραπωώτων ἐπι τῆς 9α- 

λοίοσης. κα ἰδόντες οἰ) ὴὸν οἱ μαϑηταὶ Ἴπ Σ ϑάλαοσαν τὐϑ.- 

παΐριῦτα, ἐταροίχθησων, λέοντες, ὅτι Φαντασμά ὅξι "γἡ στο 

ἤῳ φΦόξου ἔκραξαν. Εὐϑεως δὲ βάλησεν αὐτοῖς ὁ ἴησοις. λέ- 

“Μν.... Θαρσεῖτε ἔγω εἰμι" μή φοᾷξειώϑε. Αποκριϑεὶς δὲ εἰυπτὸ δ Δ 

Πέζος ἐπε, Κύρμε, εἰ σὺ εἰ οἰ λιδυσον με χυϑὸς σε ἥϑην ὁ πὶ ἴα 

ὕσαζᾳ. ὁ ὃ ἐπεν, Ελϑέ. Καὶ καταβὼς Στὸ Τῷ πλοίου ὁ Πέ- 

ὧς, αἰοκεπώτησεν ὀπὶ ὕδαΐζῳ, ,)ϑὴν χοὸς 5 ἰη(οιῶ. βλέ- 

πῶν δὲ ὃν γέμον ἰσωρον, ἐφοβη 3": και δ ρξαμϑρμος καϊία-- 

πον τ! ζεάϑοι, ἔκραξε, λέγων, Κύρμε σῶσον ΜΈ. Εὐϑέως ἢ ὁ ἴη.- 

σοῖς κτείνας τί χεῖφοι, ἐπελαβέῶ ἀμν ὶ Κα] λέγά ἰυπὸ, ὁ- 

ον» λιφθόπιςε, εἰς 1( ἐδιςιασας; Καὶ ἐμίξαντων αὐτῶν εἰς ὃ πλοῖον, 

ἐκόπασεν ὁ ἀμέμος. Φ δ ὡν τῷ πλοίῳ, ϑονῆες χαδοσεκυνηοξβ 

Ρ; οἰυπὸ, λέοντες, Αληϑῶς ϑεοῦ ἡὸς εἰ. Καὶ διαπδάσωντες ἡλ- μωτῃ 

ον εἰς τίωω γίωω ̓ ογυνησουρέτ᾽. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ́ ανδρες 

Ὡ ὅπου ἐκείνου, ἀπέςφλαν εἰς ὅλίω τίωὐ αἰδώχωρον ὠκεἰνίω" 
6 χυδϑσήνεϊκων ἀυττὼ παύτας Ὅις κακῶς ἔχονται 5 κ αὐ οεχώ- 

᾿ς λρὰυ αὐὴὸν ἵνα μόνον ἄλψωνται ᾧ κρασπέδου 4 ἱμαπου ἀνῇ. 

νε: "Ὁ ὅσοι ἥψαντο, διεσω ϑηοῦ. “Τότε σδϑσερχοῦ) τῷ ἴησού ( ιξ 

α δ πὸ ἱερο(ολύμων "ραμμαῖεις Ω Φαεασαοι, λέλοντες, Διωτὶ 

οἱ μαάϑηται (ου χϑϑα βαίνουσι τίου χϑὶ αἰδὸσιν τὴμ πρεσβυτέ- 

Θφν; οὐ γα γίγήονται τας χεῖρας αὐτῶν, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

ὁ δὲ Σποκριϑὲς εἶπεν αὐζοις, Διαή ὦ ὑμεῖς πουραζαίνετε πίε 

ἐντολίε 5 ϑεϑ, διὰ Ὁ «ῷ αἴδοσιν ὑμλμ5ὸ γ ϑεὸς ἐνέϊείλουτο, λέ 

κῇ Περὶ τῆς οὐρα δ άσεως οὐζους Τὐ 9κού. β χὸν ὭΣ 

«ον» 
“Ἢ . 

ἊΝ » 

᾿- ἂ ΟὟ ν᾽ ᾿- -.- " 

- . Ἂ ᾿ ἃ“ ἢ - Χ 

Ὗ ν : σὰ ἔν. ἢ Ὡ»; “ ΞΜ 

᾿ : ἴ . ΓΕ Εν ρῶν, ἀρον νὸς ρν-- ὙΠ τυ δι 

᾿ τὸ δε, κα ὅς ΝΣ ΣΑΣ ΚΩ͂Ν ἘΣ ρῶς κα τ γος 3 

᾿ ΩΣ « ὰ ς 4 ́“ε ΑΝ ὦ Βὼω Ἂν ὸ Ὁ. ᾧ ᾿ 

5 ἙΟΥ͂. δ . τε ᾿ δὰ ον ᾿." Ἐλιρκ λους, ΩΝ ἂν το σον δινς ᾿ Ὰ τῷ κα, ὙΨῬ. Ε ρῶς -ζ οὐ ὡ ᾿ χα γὰ ν᾿ “Ὁ ὰ δα 

ἐδ, κα ΣΑΣ ΒΈΝΣΣ τ ονὰ το τ ΣΝ διδὸν 

γννησαρά. 6, 
υνηὼρεν . 7. 

Ἐξοο. κ.Τ' ο ποθ γε ἮΙ 

γῶν, Τίμα ̓  πωτέροι σου ̓  7 μητέρφι"ἢ , Ὁ κακολθγων πῶτε «“ δῆ... 
ἐφεσις-.Α 

Θοι [ μητέφοι, ϑανώτῳ πλϑζατω. Ὑμεῖς 5 λέγετε, Ος ἂν ἐἰϊπτ
ή "Ὁ 

πῷ παποὶ, ἢ τῇ μυντεὶ, Δώρον ὃ ἐαν οἷξ ἐμοῦ ὠφῇννϑης," οὐ λάμεα 5 

μὴ τιμήσῃ “ὃν πατέροι αὐτῷ κα τίω μητέξϑι αὐὐϑθον ἠκωρωσουτ
ε δε. 

σίω ἐντολίει Τῷ ϑεού διαὶ πίω πουρώδεοσιν ὑμὴν : ηὑσποκρίταὶ, 

καλῶς χαδϑεφφηἼδυσε τϑλύμμ Ησαΐας, λέχων, ἝπΙᾳ μι! « Ἠϊκήωκθ.Δ 

ὁ λαὸς ὥς τῷ σομάτι αὐῃ!, Ο τοῖς χείλεσι με ζεμιᾳ ἡ δὲ κ
αρ- ᾿ [,] φ΄ 

ἔς πο κα σσο ιν ἐπ στο Ι Ἶἢ Ι ΠΝ 

δία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχή ἀπ' ἐμοό. ματίωυ δὲ σεθονταί Μ
Ε, δε: « Ἠ 

Ὁ ἄα Ὡς μ᾽ 8 



Μαρ.ζΓ 

ἤω.ιε.Α 

Λϑκ.ς.2 

Μαρ.ζΓ 

Τεν.ς. ἃ ὩΣ 

".Δ 

Μὰὸρ.ζ.1 

Κεφ.".Α 

Μαρ.ζ.Δ 

κ Περὶ δ γϑρμαγαίας. Χ Περὶ ρα πάλωτων ὃ ὁ λῶν- 

2ὃ ΕὝΎΣΑΣ . 

δαῤσκογ]ες διδασκαλίας ὀνΐαλματα ἀγϑρθόπων. Και πεσε, 

καλέσου μῆυος 1 0 χλον, εἶπεν αὐτοῖς, Αἰκούετε ὃ σι ίξτε. οὐ 

Τὰ ὃ εἰσερχομῆμον εἰ εἰς σῦμα ΚΟΙνΟΙ “ὃν ἀνϑρθοπον λα ᾽Σ ολιπο- 

ρδυόμϑρον ἐ ὑκ ζό σὐμαΐος, ζυτ κοινο) τὸν αγϑθοπον. Τότε 

χαδϑσελϑοίῖες οἱ οι μαϑυταῖ ἀν. εἶπον οἰυπτὸ Οἷδας ὃ ΟΤΙ Οἱ Φαρδ.- 

σαιοι ἀκούσοιντες λθῦον, ἐσκανδαλίοθίεσοιν : ὰ Ο δὲ ὐτοκριϑὴς 

εἶπε, Πώσω Φύλεια, (ἐκ ἐ ἐφύτευσεν 0 πατηρ μου οὐρανε- 

ος, ὀκφαζωϑήσεται. ἄφετε αὐτοιρ' ̓ ὁδηγοίς εἰσι τυφλοὶ τυ-- 

φλῶν. τυῷλθς δὲ τυῷλον ἐαν ὁδηγῃ, ἀμφότεροι εἰς ̓βοϑυ- 

γον  πεσοιυται. ᾿Αποκριϑὲς δὲ ὁ 0 Πέϑος εἶ εἰ πτὲν ἀυπὸ , Φραίσον 

ἡμῖν τω πουραολίω του τίωυ. ἊΣ 3 [ησοῦς εἶπεν ,Αχμίω ῷ 
ὑμεῖς ἐσὼμετοί ἐςε; οὔπω νοεῖτε ὁπ παν “ὁ εἰσπορδυόμενον εἰς 

᾽Ν τὐμα, εἰς τίω κοιλίαν νχωρᾷ, "Ὁ εἰς ἀφεδρώνα ὠκξἀλλέται; 

ᾳ: .  ὀκποράνόμδυα ὁ ὠκ σὐματος, ἀκ. Φ καρδιας ὀξέρχεται, 
κοὐ κείνο κοΙνΟι 1 ἀνϑέθοπον (οι γαρ τὴ τῆς καρδίας ὀξέρχονται 
᾿διαλογισμοὶ πονηροὶ, φόνοι, μιοργαῖαι, πορνέϊαι, κλοπα, ψευ- 

δὸμδρτύράαι, βλασφημίαι' ταῦτα ̓ ὅπ κοινοιιυζαι δὶ ὁ ο-- 

πον. Και ὀξελϑὼν ἐκέξιϑεν ὁ ἱησοίς, ἀνεχω β6ει εἰς ἃ μέ- 

ΡῚ Τύρου Ὁ ᾿ Σιδῶνος. Ὁ ἰδοὺ γιωή ̓ χαναναία δ ων ὁδέων 
ὠκείνων οἰξελϑοῦσοι, Ἰκραύγασεν ἀυπβ᾽ λέγουσι, ἔλοησον με 
Κύρμε, ΜῈ : Δα() σῇ, ἡϑυγαίτιμ μου κακῶς δεωμμονίζεται. Οἕ 5 ἐκ 
ἀπεκρίϑι αὐτῇ λθορν. Καὶ πσθϑσελϑύντες (Ὁ μαϑυται ἀμ, 

ἠρῳτων αὐηὸν ολέφοντες, ̓ Απόλυσον αὐτίωυ ὅτι κρα ὄπιοϑεν 

ἰἐμὴ)μ. ὁ δὲ δποκριϑεὶς εἶπεν Οὐκ ὠπεςοιλίων εἰ μυὴ εἰς ᾳ 
᾿φεϑβατα λπολωλότα ἀκωουϊσοαία. Η Ξ 2  ἢ)ϑοῦσαι τέϑσὲ 

κυνᾷ ἐἰυπὸ ,λέλθυσα, Κύομε βοήϑε (ΜοΙ. ὧδε Σποκριϑὲς εἰ- 
πεν, ᾿ Οὐκ ἐδ! καιλθν λοιθειν᾿ δ β ἄρτον Τὴ τ Ἱεξνῶθε, Ὃ βαλεῖν 
Οἷς κυνώθάοις. Η δὲ εἰ εἶπα, Ναὶ κύρμε.": ἜΝ Ν ζᾳ κυνώθλα, ἐ-- 

4 λπο ἢ: Ω ψιλίων τὰ “Ὁ ΠΡΟΣ Στὸ τῆς ῥαπέζις ὃ' Υ κυρκὼν 

αὐτῶν. Τότε δυτοκριϑὲς ὁ ὁ ἰη(ου εἰ εἰπε αὐτῇ, Ω γαραι, μεγα- 
λη (ου ἴἐ πεῖς" δβρηιϑήτω (οι ὦ ας ϑέλεις. Καὶ ἰαίϑη ἡ ϑυγούτηρ αὐ- 

τὴς στὸ ἑὼ ᾿ βαδι ὠκείνης. Καὶ ἐμεζαξας ὀκεῖϑεν ὃ ἴσοις, ἠλ- 

»Ἑ πῶρω ̓γίω ϑοίλοιάτοιν τῆς Γαλιλαίας. Ὁ δύαβας εἰς “ὃ ὃ- 

βε 

ΤΙ ϑρφοπον. τὸ ανίγῆοις χερσὶ Φαγέιν, οὐ κοινο, τὸν ἀὐνϑέθα-. 
χὰ 

κ 

Μ᾿ 

᾿ ἐμ ̓  

2 δ 

ἑᾷς α, 

1 ἔκραζεν ἐπ: 
σω αὐτή, , 

4 ἐμ εηΜ’ 

ἐν. 0. 



ἐγωταί. β. ὦ 

᾿ ἐδόξαζογ.α. λα, 

δ). ἢ" 

ό Μαγαδὰν, Ρ. 

Ιοὐ δοχιμαζε- 

Τὸ) ἢ. ὃ σιωΐε- 

πὸ σ᾽. εἰζ. 8. 

" 

2 ἐχπε; β. 

ρξ 
.5᾽ 

ρξγ 

᾿λὰ Περὶ ἑτ]ὰ Ὥὥρτων.  λβ Περλὸ ὦμος ἕξ φασισαίων. 

Ἶ, Ι , ἜΝ Ὶ “ω ᾿ ΠΝ εἰ ΕΝ, 

ρος, ὡκαϑητο ὠκει. Κφ] ΖΘ 9ση λον εὐυπτὸ οχλοι πολλοί, ἔγγον- 
Εις “"»ο Ξ Ἃ τ ἢ ν᾿ ΤᾺ 

τες (..5.. ἑαυτῶν γωλοιρ, τυῷλοις, κωφοις, κυλλοις, Χρὴ ἐτε-: 
' Ἄγ ν ἰρι καὶ 2 λ λ ἱ ! Α 

ροιξ πολλοὺς, "ἡ ἐβ ῥεψαν αὐπους ποραους ποόδὰς ᾧ Ἰησοό' "ἡ 
δῶν 3 λ ᾿ ς " ᾿ 

ἐϑεροίπευσεν αὐτοὺς, "ὥςτε οὺς ὄχλους ϑαυμάσω βλέπον- 
᾿ λ ὌΠ ΦΝἢ λ’ε Ὁ .ος 

ταῦ, κωζῷους λφλοιυτας, κύλλους ὑγιεῖς, χωλοις χοδασπωτοι»- 
λ 3 ! δι ἢ δ᾿ ᾿ ο »"» 

ταῦ," τυῷλοις βλέποντα" "ὁ ἐδόξα σον δὲν Θεὸν ἱσραήλ. Ο 
Ααρων εὐ πΠ νι λῶν οὐδιο 
5 Ἰησου χυροσκαλέσοι μος Οι; μαϑητας αὐα, εἰ7τε, Σ 5 λαῖς- 

Ζ ᾽ ΧΩ Ν γ} «] γ ε Ι ᾿, ἰὰᾳ ! ! 

χνίζομιαι οι τὸν ο λον, οτι σὴ ἡμέρας Τῥεῖς χοδοσμιενοισί 

μοι, "ἢ ὃ ἔχουσι Φαγωσι" Ὁ Σστολύσοι αὐτου νήςης οὐ ϑέλω, 

μυήποδ: ὠκλυϑῶσιν ἂν τῇ ὁδῷ. Καὶ λέουσιν οἰυπὸ οἱ μιαιϑηταὶ αὐ 
΄σο: Ι εἰ Ἀϑι ριν 5 Ι » “ὍΝ ς . , 

ἡ ΠΠΟϑεν ἡ ἐᾷ τ ἐρήμέᾳ ἀρτο! ὥσσουτοι, ὥςτε χορίω σαι ὀχλον 

Ὁσουτον: Καὶ λέγ αὐτοῖς ὁ ἴησοις, ΤΠοσοῖς ἀρτοῖς ἐχετε: Οἱ ἢ 4- 
Ε : » λα ὌΡΟΣ ᾽ “ 

πον ἔπῆὰ, ὦ ὀλίγα ἰχθύδια. Καὶ ἐκελῥυσεζοις ὄχλοις αὐαπεσεῖν 
»Ἃ λ Ὁ ᾿ λε ᾿» λ. Ι ᾽ 

ἐπὶ πίω γίεῦ οὐ λοιβων Ὅους πῆι ᾿αρζους »ἡ Ὅις ἰχθύας, ὀὐχαρι-- 
Ι » Ν γ᾽ ο ωυ ς ἢ: ς ψι. λ ΄“ν 

σησος ἐΚλασέ, Κὴ ἐδίωκε ἴοις μαιϑηταῖς αὐτοῦ "οἱ ὃ μαιϑηταὶ τῷ 
2 Ν ν] ᾿ αν ΩΣ Ν 
οχλῷῳ. 1 ἐφανον παντες, Ω ἐχορτα ὁϑδίυσοιν. ἡ) ραν Ὄ Φϑ,σ- 

δ ! ς ὶλ [ Ι ει Δ ἴ 

σεῦον τὴω κλασμιατων, ἐπί πσυθάδας πλήράς. Φ ὃ ἐσϑίοντες 
5 , ν Ν 
σῶν τερακιφάλιοι αὐ δρές, χωδάς γωμακκῶν κὴ παιδίων. Καὶ 

ἢ Ι νυ] γ. οἣὶ ᾽ λ Ὡς Ν τ΄ 3 λω. 

δστολύσος τοὺς ὁ χλες, ὠνέξη εἰς πὸ πλοιον, Ὁ ἥλϑεν εἰς ἴᾳ ὅδ κα 

“Μαί[Ἂδδιλᾷᾳ, τ Κακ χαδοσελϑύντες οἱ Φαθσοι ο! Ἀὴ Σαδι- 

δουναχοι,πει φίζοντες ἐπηρφότησοιν αὐτὸν σημιεῖον ὡκ ΤῈ οὐρφ,- 
5 “ ᾽ ΄“ν Ε "ὯΝ Η (δὴ ,"» κ᾽ ΕἾ . 

γού ὠπιδεξαι αὐτοῖς. Ο ὃ Στοκριϑεὶς εἶπεν αὐτοις, ΟΜιάς 
,““αἱ᾽.: »ς| τ Ν᾿ ἐν Ὁ ! λ τ ἾΝ 

οἥνομϑυης λέγετε, Εὐδια: πὺρ ῥαζ4 γοῦρ ὁ οὐυραγος. Ἀφ" χαϑϑοὶ. 
5..ἃ. ἡ λ ᾿ ! ς μ ! « λ 

Σήμερον γάμων" πυῤῥαΐᾳ » ουγνώζων ὁ οὐρωνος. ᾿χδοκριται 
ν 

Ι “Ν 

Μαρ. ,.Α 

μιαρ.».Β 

λό β.ΗῈ ᾿ 

3 Ὁ“ λτὰ ΄““. ᾿ 

Ὁ μὴυ χσοϑσωτπον ὅ' οὐρανού γινώσκετε διαυκρίνᾳν͵, ἴα ὃ σημεία “. 
ἴω 2) Ὅς 9 Ι "ὦ λ λυ ἃ λ “Μ"' 

ἢ καιρῶν οὐ διωϑαῶϑε; Γένέα, πονηροὶ "0, μμοιχαλίς σημιον 
Ν “ λ ΄“ν ἣ ] "5 ὦν Β δῶν χα ΩΝ 4 “" 

ὠιζητεῖ: ΚοᾺ σημειον Ὁ δὸ.ϑησᾷ) αὐτῇ, εἰ μν. Ὁ σήμιειον ων 
ἘΠΕ λ φ λ 5..ἐἷν ο λρα ! 

τό χθ9 ἥπου. Καὶ καΐζαλιπω ναύζους, ἀπῆλθε. Καὶ ζιϑον-- 

ς 3 3 Ι 3 Ι Γ « 

τές ο μα ϑηταὶ ΤΩ εἰς ηὃ σέρων. ἐπελαϑονῷ αρίοις λοιίδειν. 

Ὶ Ρ Ἀ"4 δὼ ΣΥΖΩΣ σαίδι τ Σ᾽" ν Ι αὐ ΚΣ 

Οὗ δὲ ἰησοὺς πεν αὐζος, ὁρῶτε καὶ πσϑϑσέχετε Σστο τὴς ζύ- 

μῆς τω Φαφασαίων Κα Σαδδουκαίων. Οἱ δὲ δ ογί ζο
νζ ω 

ἑαυζοῖς, λέλοντες, ὧτι αρύοις ἐκ βάβομϑι. Γνοὺς δὲ ὁ ἰησοὺς 

εἶπεν αὐτοῖς, Τί διαλογίζεαϑε ἂν ἑαυτοῖς ὀλι29 πίροί, ὅτι ἀρτοῖς 

ὕκ ἤαβετε; " οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονόυετε Οὺς πέντε ἀρτοῖ 

Κεφ. β.0.. 

Τωνῶ β.Α 

Μαρ.".Β 

Κεφ. Γ' ἣ 
Ζίῳ.ς.Β 
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Δ Περὶ ὃ ὦ Καιί(ρεία ἐκαϑρωτήσεως. 

30 ΕΥΑ ΕἿΣ: 

τὰ πενϊακιρᾳλίων, Ὁ πόσοι; κοφύνοις ἐλοίβετε" οὐδὲ τοὺς ΟΝ 

πῆα ἀρτοῖ τὴν τετρακιρᾳλίων, το πόσεις ασυράδὰς ἐλάξε- 

τ πῶς οὐνοειτε ὅτι οὐ αϑὶ ἢ αρτου εἶπον ὑμῶν, ̓ πεϑσεχήν α- 

πὸ τῆς ὥμωης τὰ Φαφασαι ων ̓ κρΗ ΠΣα διδουκαων» Τότε σίζωη-- 

καὶν δῖε ἔοι εἶπε τεοσεχήν τὸ τὸς ζύμης ΤΩ ἄρτου, ὯΝ Στὸ 

τῆς διδαιχης ἢ 7 Φαξασαιων. κα ; Σαδδουκαίων. λϑον δὲ ὁ 

ἴσοις εἰς ἃ μέρη Καισουρείας ̓  Φιλίππου ἦρῳτα Ὅυς τας 

τᾶς ὁ αὐτοῦ λέγων, Τίνα με λέ θέσιν οἵ ανϑοφϑοποι 41).“ὸν - 

ὃν Ὁ 5 ἀνϑοῦπου; Οἱ δὲ εἶπον, Φ μδω Ἰωαϑνίω ὁ βαπδικήν' ἀλ- 

λοι Ὁ, Ἡλίαν ἕπεροι δὲ Τερεμίαν, [2 ἕγω τὴν πσξϑφητων. Λεγή 

αὐτοῖς, Ὑμεῖς ο ᾿ ίνα {τε λέγετε ς ἐΐ), Αποκριϑεὶς ὃ 3 Σίμων Πέ- 

ὥςς εἶ εἰπε, Σὺ εἰ ὁ Χραςος, ὸ ὑὸς ΖΞ “Ὁ θεοῦ Ὁ ζωνῶς. Καὶ ΩΣ 

κριϑὴς Ο  ἑγρῦς εἰτὲν οὐυττὴ Μαχάφμος εἰ ἸΣήμων βαρ ἴωνα, ὅτι 

σεὲρξ ᾧ αἱ αὐμια ὃ “7. ἀπεκάλυψέ (ι, δλᾺ ὁ πωτήρ μου ὁ ἐν 
οὐρανοῖς. κῴγω , δὲ (οι λέγω ὅτι. συ Εἰ Ἶ πέρος, καὶ ἐχι ταῦτ 

τῇ ἢ πέρᾳ οἰκοδομυήσι Ὡν Υ ὀκκλησία, ἊΣ πύλαμ δου ὁὐ κα- 

Φερῴύσοισιν αὐτης. Ρ Ν δώσω (οι ταῦ: κλεῖς τῆς βασιλείας 7ἦω οὐ- 

ρανῶν' καὶ ὃ ἐαν δῆσης ὄχι τῆς γῆς, ἔραν δεδεμδυον ὃν Οις οὐ-- 

ρανοῖρ' Ὁ ὃ ἐαν λύσης ὁ χι τὴς γῆς, ἔσοι! λελυμδρονς ον τοῖς οὐ-- 

Θανοις. Τότε διεσείλοι το Τὰς μαϑηταις αὐήτ, ἵνα μυιδενὶ ε ἐπω- 

σιν ὅτι αὐτὸς δξην Ἰησοῦς ὁ Χραὸς. Απὸ Ζ εν ἥ ρζαῃ ὁ 0 ἰησοῦς 

δφκνύήν Ὅις μαϑηταις αὐτῷ. ὅτι δὴ αὐὐοὸν ἀπελϑϑν εἰς Ἱεροσο-- 

ἌΞΕΙΕ, κου πολλα πον Στὸ τὴν πρεσβυτέρφν Αἰ ϑρχιδέων 

καὶ γραμμαπέων "Ὁ δστονταν ϑέου αα »Ἂ Τῇ τρίτη ἡμμέρφι ἐ- 
"ἀνθ Και ̓ππερσλαβόμδμος αὐτὸν ὁ πέος, ἥ Ἰρξαν εἶχι.- 

ἕεμαν ἀἰυτε, λέγων, ἵλεως (οι Κύρας, οὐ μὴ ἐςοί! (οι 055. Ο 

δὲ οραφεῖς ε εἶπε τῷ Πέσρῳ, Ὑπαγε ὀπίσω μου στα; σκαν 

δαλὸν μου Εἰ ὅτι ου  φρονφοΐῳ 5 “ Θες. λα δΑΪ ἀνϑρούπων. 

Τύτε Ο᾽ Σ ἰη(οὺς εἰ: τς ηοῖς μαϑηταῖς αὐτῷ, Ἔἰ ςς ϑελά ὀπίσω Ἢ 

θην, ἀπουρνησοιόω ἑαυ ον Ὁ ἡ ϑράτω ἡ Σ σαυρὸν α αὐηοό. ( ἀκο- 

λουϑείτω μοι. “ὃς γὰρ αὖ ϑέλη πίω ψυχίω αὐτῷ σώσω! δστο- 
λέσ αὐτίω: ὃς σῇ ον δστολέσῃ ἢ ψυχίω αὐἱηό ἐ ἐνέκεν ἐμοό, 

δὑρησή α αὐτίω. φ » ̓ἀφῥάται᾽ αγϑρϑοπος, ἐαν ἣὸν κόσμον 
ὅλον κερδήσῃ, κἰαὶ δὲ ὑχίω αἰὐηοί ζημιω δὴ}: ἢ Ὧι δώσφ᾽ αν 

τς 

ρξξ 

ρξζ 

ρξε 

ρξὲ 

κι 
0 [Ἰηΐ,, 

δ εζα, 
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δ΄ ωϑοσηγείκαν. 
ἢ ιο]. 

λῶν αὐτδ5᾽ "ὰ ὅπ Σποδῶ σά ἑχαςω κτ' “πίω Ὡραξιν ἀν 

᾽ς Περὶ μέϊα μορφώσεως τῷ Χεοιςοί. λε Περλίος σελζουιαζομϑύου. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ἡ 

ἐς ϑρφοηγος ανζλλαγμα ὁ νχῆς. αὐτῷ; Μέλλᾳ γα ὁ ἡὸς "οὐ 

αὐϑρώπου ἔργεεϑει ἐν τῇ δόξῃ "ο΄ παῖΐζος αὐτοῦ μι 3" ἀπέ- 
δος ἀ- 

μίω "λέγω ὑμαν, εἰσί τινες ὯΞ δὲ ἑσηκότων Ἶ δίπινες οὐ μὴ »εύ- 

σωντοι ϑανώτε, ἕως δι ἴδωσι δ᾽ εἱον Τῷ ανϑρώπου ἐρχουϑυονὲν 

Τῇ ̓βασιλεία. αὐτῷ. Κα) μθ ἱἑμέρας ἐξ πωραλομβά- 

γᾷ ὁ ἰησούς Ὧ Πέζον᾽ Ω ἰαἰκωίον ὦ ἰωαϑνίω ἢ: ἀδελῷον αὐ-- 

7, Θ΄ αναφέρᾳ αὐςῶν- εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν"  μετε- 

᾿μορφωϑη ἐμιχσδϑεϑεν αὐτῶν, ἐλώμψᾳ τὰ χοοόσώπον εἰν, 
εἰ τὸ ἢ ΠΝ ε [ δτ 5 5»: ! ΨΩ ε αλλ ΟΡ ὶ 

ὡς ὀἥλιος, ἴᾳ ὃ ἱμώπα, ἀμὴν. ἐγήωε»» λόυκα ᾽ὡς “ὁ Φως "κοι 
3 λ 2 » Ὁ “ ρος ᾿ 95 95 Ξ Ψ 

ἰδδυ ὠῷϑησοιν αὐηϑοις Μωσῆς γ) Η λίας, με ώμν συλλαλϑν- 
ἼΡω ἢ λ χν ΞᾺΣ ἕ “,ᾳ“ " μ » 

τες. Αποκριϑης δὲ ὁ Πέζος 1718 τζυ ἱη(οό, Κύρμε κωλὸν δξιν 
ε ὯΝ Ὁ" 5 3 [ Ι “ ἊΝ κι. Δ] 

ἡμαῖς ὡδὲ 4). εἰ σελάς, ποιήσω μδρ ὡσὲ ῥεις σκίευως:; σοὶ μ4- 
ον Ι! Ι 4 4)" Α ζω τ ᾿ 

ΟΝ, ,, Μῶωσῃ μίαν, (ἃ μέων Ηλίᾳ. ἕπ ἀν λουλοιυφος, ἰδου 
ἈΝ ἘΞΟΡΕ Ἢ ἜΝ ᾿οκῶδ υϑϑν 

νεφέλη ᾿Φωτεινη ἐπεσκίασεν αὐηους.". Ιδδυ Φώνη οκ Φ᾿ νεῷε- 
| ; ο ρχ Ι 3 ς ε Ι ε 5 ᾿ ὶ 3 “ » Ι! 

λὴς λέφουσω, Ουτὸς δὅξιν ὁ ἡὸς μϑὺυ ὁ ἀγαπητὸς, ον ὦ δδὲ-- 
"5 α» Ι , Ἃ μ Ι ἀν ὦ λ. Υ εἶχι 

κησο, ἀφ ἀκούετε. Καὶ ἀκουσοντες οἱ μιώηταὶ, ἐπέσον 
ς ἰδ . 2 Ι. Ι ᾿ λ ᾿ ὶ 

χαδϑσωπον αὑτῶν," ἐφοξηϑησαν σφοόνρα. Καὶ χαυδοσελϑῶν 
ε αἱ “4! 90.) Ω 1. - Ὑ} ᾿ ϑλ γε ς 

οἾἿησοις ὡψαΌ αὐς, ὦ εἰστέν, Ἐγέρϑητε, ὦ μη φοβειϑε. Ε- 
ΓΔ λον δ ᾽.ΑἋἿ' χ ἐν ἃ Ἷ 

ποβαντες ἡ ζῦσ' οφϑπλμους αὐτῶν, οὐδένα, εἰ δὸν, εἰ μυῇή Ὧ 
4 ου λ : Ι : ᾽ν 9 ἢ “ὦ. ») ᾿ 9 7 

[σου μόνον. Καὶ καϊζαραινοντων αὐδῇ δστὸ τα οροις͵, ονετεί-- 
᾿ς ἠδ᾽ δ 4 οὐ ς ν Ὁ ν᾿ οἱ ΒΕ Ἐν 

λρ αὐϑοις ὁ ήσους λέγων, Μηδέν! εἰπῆτε ὀρφίμα, ἐῶς οὐ 
ς« ε ᾿ Σ ΟΣ οὺΣ ἐν. λ»' Ι ᾿ 

0 ἐὸς ᾧ ἀνϑρώπου ὡ γέκρων ἀνώςῃ. Κα ἐπηρφτήσον αὖ- 
ε [ 3 Ι! ; Ἣν ν --ς ; Ω.υ Ἵ 

ὃν οἱ μα ϑηταὶ ἀμήν λέφοντες, Τί οὐὐ οἱ ἡραμμαῖεις λέφοισίν, 
-ἀ Ὁ 8 -Ὡρ ΦὉ “Ὁ Ρ λα “ ᾽ φι;; Ν 

ὅτι Ἡλίαν δὴ αν φοϑφοτον: Ο δὲ σους Σστοκριϑής εἰσῖέν ἀυ-- 
»"» 4 οἷ λ. ." .» Ι Ι : ͵ 

Ὅις. Ηλίιας μὰ ἐργέτω ΟΌ ΦτΟν, 1) στο οουδιξσυδη πατῶ λε- 
- ΝΥ ς ᾿ 9] 5“, Ἂς 9 4» Ν 5. 49 3 

γω δὲ υμῖν ὅτι ΗἩλίας ἡδὲ ἡλϑε, 0 55... ἐπεγγῶσοων αὐτὴν ΝΥΝ 

3 7 “ΞὉ'.}} » εἰ ὁ. ες] ᾿ς φῇ Ν -εῷ Φ0ὦὮἪ. Ι 

ἐποίησων ἀν᾽ εἰυπὸ ὅσιν, ἰἀϑελησων. ουτῶ ) ουος τῷ ανδρῶπου 
ΠΝ ὦ ΣΟ ἐΎΚοοΣΣ δἰ : γα “ἰδὰ 

μδη4 ποιοήν τσ αὐτῶν. Ἴοτε σζυϑηκουν (Ὸ μαϑητα,, ὁπ 
δ᾽ ἢ ᾿ς φ’ ,.2ὥΖω ο. λρνα!] ἔς ΕἸ ΝΣ 

᾿ς ἤῳαύνου Τῷ Βαηλιςού εἶπεν αὐζοις. Καὶ ἥϑοντων αὐ χσξ9ς 
» - » » ΕΝ ωοῦ 9 γῖς ἴοὴἢ 

Ὧ ὄχλον, χοδοσηλϑεν εἰυπὸ ανῶοοοσπος ϑνυσπέτ' ἀυπὸ 0) λέ- 

τὴν. Ἢ γ πεν, Ιο᾽ Ν ως: 

γῶν, ζυθαε ἡ εῆσον μου ᾧ υ0Ψ, ΟΤι σελην
ιάζέται 0 ΤΟΣ 

ι Ι 9 ὶ Ω ἢ - , 9 ς 

οὐ’ πολλάκις γα πιηῆᾳ εἰς Ὁ πύβ. ΟΜ
 “πολλαγάας εἰς ΩΡ ὑδῶρ. 

) “Ὁ Ἃ “ “Ὁ ν᾽ 3 

Κα ̓ προσήνείκα αὐτὸν Ὅις μαϑηταὶς (ου, Ὁ) ὅΚ ἡδιωνηϑήσουν 

ἢ " Μαρ.}.Α 

λυκ θν Δ 
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“ 
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χοῦ (ἢ Δξ πεὶς αὐτοιούτων )δὰ δίδρα,γϑι. λξ Περὶ 7} λεόντων, εἷς μέζων 

52 β ΕΥ ἣν ΓΤῚ, 

αὐτὸν ϑερριπευσοι!. Αποκριϑᾷς ὃ 5 ὁ ἰησοὺς εἶπεν, Ω ϑυια ἀπι-- 
ςος Ὁ διεσραμμμιένη, ἕως πῦτε ἔσομαι. μ᾽ ὑμδι ως ποῖ, Τ᾿ ἀυέξο 
-- ὑμὶν; Φέρετέ ἀκὴν αὐδὴν ὧδε. Καὶ ἐπελέμωσεν εἰυττὸ ὁ Ν ἴησου, 
ὁ ὀξηλϑεν ἀ ἀπὶ ὠνῷ ὃ δαιμόνιον, Ω ἐθραπεύϑη ὁ ὃ ὁ παὶς Στὸ ̓  ἑ 
ὥρας ὠκείνης. Τοτε «σδοσελϑοντες οἱ μά ϑηται τῷ ἴησοῦ “- με 
ἰδίων, εἶπον, Διαΐε ἡ εἡμεις “κ ἐδωυηϑημδυ ὠεβαλειν αὐτὸ: : Ο 

ἩΡᾺ : ἴησοις ἐἰπεν αὐτοῖς, Διὰ πίω ἀπιςίαν ὑμῖυ." α μίω » λέγω 

ὑμὰν, ἐαν ἔχητε πίςιν ὡς κόκκον σινάπεως. ἐρειτε τῷ δρᾷ Ουτω, 
Μεζαξυϑι ὄντευϑεν ὠκεὶ. τ μια σεται. καὶ οὐδὸν ἀἰδμθω. 

τὴσᾷ ὑμῖν. Ουτο 3 Ὁ. 26 σὅυος ὑκ ὀκποράψεται Εἰ μὴ ον τέϑσευ- 
Δ ΧΙ Ὁ" νηςείᾳ. Αναφρεφομδύων ὃ αὐτῶν Ον Τῇ ἢ Γαλιλαίᾳ, ἐἰπεν οἱ 

“" αὐτοῖς ὸ [ησοις, Μωλφὸ ὃ ἡος Τῷ λυϑρώπου παρα δέδρεϑαι εἰς 
Μαρ.}.5 χεῖρας Δύϑρωώπων ἢ Κα] ' Σστοκενοῦσιν αὐλὸν, δ᾽ Τὴ τίτη ἱἐμέ- "ϑμδρμι 
ΎΌΝ δ ἐγερϑησῷ). Καὶ θυπηϑηοῦ σφόδρα. Ἔλϑοντων δὲ αὐτῶν λς’ 

εἰς ̓Καπξναθμ, οδϑσηλϑον φῶ διόραχμα λαμξανοντες “ἰ 7 Καφαρι. 
τὼ Πέσρω, ὦ εἰ Εἰπον, Ο δεδοώσκαλος ὑμὴν οὐ τελᾷ ᾳᾷ διδρα- ἯΙ 
χιμα: ΛΕγή, Ναί. Καὶ ὃ ὅτε εἰσῆ λϑεν εἰς πίω οἰκίαν »πὐδϑέφϑα- 
σόν αν 0 Σ ἴησοις, λέγων, Τί Ὅι δόκει, Σίμων, οἱ βασιλεῖς Φ 

γῆς δ ζένων λαιμαϑοισι τὸ Τελήῆ. ἢ κηνσον; πὸ τω ἡῶν αὐ-- 

τῶν, Τἀ στο Ὁ δλλοηθλων; Λέγή οὐροίε ν Πέδος, Απὸ ̓ ς: 
τείων. ἐφ" οἰμττὼ ὁ ἵσοιξ, Αδῳαγε βαύϑεροί ε ἐκὴ οἱ υἱοί. ἵνα, ὴ 
μὴ ̓ σκανδαλίσω μδο αὐτοις, πορδυϑεὶς εἰς τίωω ϑοίλοιοσουν ,βά- 
λέ ἀΐκιρρον, καῇ 7 ἀναϊβαήτα τϑϑτον ἰχθώνα ἀῶ Ὁ ὁ αὐοίξας 
Ἂ τὐμα ΠΩ »δρησής σευτῆροι. κεῖνον λαίων δὺς αὐτοῖς αὐτὶ 

ΦΑΤΕ ὀμιοῦ νὰ (ὐ. Ἕν ὀκείνῃ τῇ ὥρᾳ, χοοοσηλϑον οἱ ἱμαϑυπται τῷ λζ 
τ ἐών; »λέροντες, Τιζ᾽ ἀρὰ μείζων ἄξὴν ἐν Τῇ ἢ βασιλείᾳ η: οὐξθιε β 

β γῶν; Καὶ , ποεϑσκαλέσου μος ὁ 0 Ἴησοις παιδίον, ἔρησεν αὐηδον 
Κεφιθ.8 μέσ αὐτῶν, κ, εἶπεν. Αμίω λέγω ὑμιν, ἐαν μ᾽ σραφητε, ̓  

Ἐρηκ Ά "ΩΣ (βρκϑε ὡρζῳ παιδία, οὐ μη εἰσέλθητε εἰς τίει βασιλείαν 
τω οὐρανῶν. ὅςτις οὐ Ὁ Ὀπενώση ἐ ἑαυτὸν ὡς “ὁ παιότον ὕυτ, 
οὗτος ὅν ὁ μείζων ΩΨ τῇ ἢ βασιλείᾳ ̓  οὐρανῶν. Καὶ ὃ ὃς ἐαν δέ- ᾿ 
στα παιδίον Ὁιοῦτον Ὁ ὧν οὶ τῷ ὀνομιατ μου, ἐμέ δέχεται 

Μαρ.9.8 ὃς δι, αν σκανδαλίσῃ ἕ ἐγώ 7 μικρῶν Οὐτων Τ πιρευόντων εἰς ἐ- 

λόκοιζ Χ με,συμ φέρ ὐπὸ ἥ ἐγα ΜΝ μῦδος ὀνικος ΧΩ “ὃν χρώ- 

χἤλον 
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ρπα 
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λῆ Περὶ Ὁ ἑκατὸν ππε)θάτων αὐ δαξολή. Ὁ) 
ΚΑΤΑ Μ ΑΤΘ. 4 

νερόν ἀν, ΕῚ ἡ καΐα πονϊεϑίς .Ψ τῷ Ὁ πελαίγᾳ ϑαλοίατης. Οὐαι 

“πὸ Ὁ κόσμῳ πο ἣ' " σκαμδαλων. ἀνάβων γωὼρ ὅδιν βϑεῖνα σκαν- 

δδυλοι. πλίω ε αι τῷ ἀνϑρώπε κείνῳ δὶ ὁ σκάνδαλον ἐ ἐρχε- 
ἘΠ μὰ ́ ν χείρ Ουὴὲ δ ποις σοὺ σκανδαλίζᾳ σέ οὩκκολ ον αὐ-- 

ταὶ νὰ βαλε πὸ (δ. Κρυλον τ ὅν εἰσελϑεὶν εἰς 1 Ὁ ζωίω χω- 

λον Ἵ ᾿κυλλὸν , ἦ δύο χεῖρας ἢ ἤἦ δύο ποδαρ᾿ ἔχοντα βληϑέωαι εἰς 

ὁ πὸ β "Ὁ αἰώνιον. "ὁ Εἰ ὁ ὀφϑαλμὸς σου σκαυνδδιλίζᾳ ο εἰ οἐξθε 

αὐτῇ κι ὁ δάλε στο 5) καλθν (ι ὅδ: μονόφϑαλμον εἰ ἐὰν ῇ » ζυϊὼ 

ἀσυλϑῶ ἢ δύο ὀφϑαλμοιὺ ἐχονΐα βληϑύευναμ, εἰς 5 γέενναν ἊΝ 

πυρός. Ὅρϑτε μη  καϊαι Φρονησηῆεὲ ἑγος Ψ μικρῶν Ούτων' "λέγω 
ἊΣ ὑμῖν ὅτι οἱ ̓ ἀήελοι αὐῶν ὡν θρανις δια πανὃς βλέποισι 
“ὃ δ πσεϑσωπον ὮΝ ἐ παῖδε μόυ Τῷ ω οὐρανοῖς. ̓ ἤλϑε γωρ ὸ ἡος 

ἦν ̓ἀανϑρώπου σώσει! δὲ Σπολωλός. ᾿ Τίμων δόκει: ἐαν ̓γϑυη- 
τα τιν! ἀνϑρωπῶ ἐχῳ ὸν τεϑθατα, και πλανηϑη ὧν ὧξ αὐ ῃ:, 

οὐχ ̓ἀφειςζα ς ἐψναψηκοντοινέοι, ΩΣ αὐ ορῆ πορόυϑὴς ζτὉ ̓ 

πλανὼ μδρον: ὦ ἐὰν βϑηται ἄρειν αὐὉὉ ̓ ἀμίω λέγω μιν, ὃ- 

ἰμ χαὶ Ιρά ἐπ ἰυπτὸ μᾶλλον ἷ ̓ὅι Οις ννένηκοντοιοννέα τῦῖομι 

πεπλανημδυ οἱς. οὕτως ἐκ ἔοι ϑέλημα ἐμπροῦϑεν 78 ἢ παροὺ ̓ 

μμϑ ῳ οὐρανοῖς, ἵνα, δστόληται εἰς τὴν μικρῶν τοὐυῶν.᾿ Ἑαν 

5 ὡμδρτήση εἰς σς 0  ἀδελφος σου , ὕπαγε ε ὁ ἔλεγξον αὐοὸν 

μεταξὺ ὑδεὴ « ἀυᾷ Ὁ μόνε ἐαΐ (ου ἀ ἀκούση  ἐκέρδησαιρ ἡ ἢ: αδελ-: 

φὸν σου" ἐὰν. μὴ ἀκούση αὐρώλαιξε με σού ἐπι ἕ ἐνα ἢ δυο, 
ἵνα ̓Θ! ο κυ μιατος δύο μδρτύραν [ὶ τέκῶν σειϑὴ παν ῥῆμα. 

ἐαν δ πουραικούση αὐτῶν, εἰπέ τὴ ὀκκλησίᾳ» ἐαν δ Ὁ ἡ Δ ὡκκλη- 

σίὰς πουρακουσή, ἐστ σοι ἘΣ ὁ ̓ ἐθνικος καὶ ὁ τελώνης. ̓ ἀμίω 

λέγω ὑμαν, ὅσοι ἐὰν δέσητε ὄψι τῆς γῆς, ἔστω δεδεμδμα ὡν τῷ 

οὐρανῷ: Καὶ ὅσοι ἐὰν λύσητε ὅλι τὶ νης γις, ἐξα λελυμᾶμα ω 

τω Ὁ οὐρανῴ. πόλιν ̓ λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐαν δὺο ὑμὴμ συμφωνή- 

σώωσιν εἶσι ᾧ γῆς Θϑὰ παντὸς τραγματος Ἢ οὗ ἐαν αὐτίσων- ἑ 

Σ γϑυὴ ἼΠΠ: αὐτοῖς πορα, τὸ ἢ πεῖρος ἄνα; ΤῈ ἐν οὐρανοις . , οὗ 

γα Εἰσί δυο ἡ δὲς σίὠρηγμμένοι εἰς “ὁ ἐμϑν ὄνομα, κῷ εἰμι ὧΨψ 

μέσω αὐτῶν. Τότε προσελϑέῶν οἰντ 0 Τέδος εἶπέ, Κύρμε, 

ποσοίκις ἁμδρτῆσέ εἰς ἐμε 0 ἀδελφὸς μου, Ἂ ἀφήσω ἀπ, 

ἕως ὁγῆακας; Λέγή ἰυπὸ ὁ 0 ἴησοις, Οὐ λέγω ύι, ἕ ἐως ἐπῆάκας ΟΝ 

ς.1. 
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χϑ' Προ δ᾽ ἐφείλοντος μύρια τάλαντα. 

ΕΥ̓ΑΓΓΤ. 

ἕως ἑξδομεκονταιχις ἑσῆά. Διὰ τοῦτο οἡμιοιώϑη ἥ βασιλεία, 
δ) ἢ] οὐρανῶν ἀὐϑρώπω βασιλᾷὺς ἠϑέλησε σἄυαραι λόλον μ 

( δούλων αὐτῷ. αρξα μδμου ὃ ἢ ὠιΐ σίμναρψ, πέϑσηνέχθα 

ἀυπὸ Εἰ εἰς ὀφφλέτις μυεκωνζαλανῶν. μή ἔχοντος δ αι Ὁ διτο- β 

πον ἐκελδυσεν αὐδξ' ὁ κύρλος ἰῷ Ὁ χυρφεϑέιραι ΟΣ γαυαι- 

ἀιΐῷ νὴ ΧΩ τέχνα, (ὃ ποτα ὅσοι εἶχε, κ, ἡ δστοδὸ ϑῴωυαι. Πεσαν 

οὐ ὁ ὁ δουλος᾽ ἀσεϑσεκυνς ἰυπὸ, λέγων, Κύρκε μακροθύμησον 

ἐπ ἐμοὶ, που τα σοι Χτοδῶσω. .Σπλακχνιεϑεὶς δὲ ὁ κυρ κὸς ἡ 
δούλου ὀκείνου, ἀπέλυσεν αὐτὸν, Οὰ ᾿ αύφον ἀφηκεν εἰπε. 

Εξελϑὼν ὃ 0 ὁ δδυλος ὠκέϊνος δρεν ἕνα, - Ἢ σαυδούλων αὐτῷ. ὡς 

ὠφάλεν υπὸ ὁ ἑκατὸν δέωυαθκα, ὼ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, Ἀῖ- 

φάνη Αποδὸς μος ᾿δ, ΤΙ ̓ὀφειλᾷς. Πεσων οἰ ὁ  σίλυ δουλος αὐτῷ 

εἰς Ὅι πόδας ἐ οΔΑΦ Ὁ πουρεχοίλά αὐ: λέγων, Μακροϑυμησον ἐπὶ 

ἐμοὶ, κ, ̓πωῦτα ̓ λτοδωσω (οι Ο δὲ ἐκ ̓ 1ϑελεν᾽ λα ἀπελ-- 

ϑῶν ἔξωλεν αὐδ' εἰς Φυλάκη, ἕως ὃ Σ Συτοδῶ νν ὀφφρόμδρον. 

λον ὑκαδιρ δ. ἀ' βροιδρα;, βυπήϑησαιν σφό- 

ὅρα, ὦ ἤϑοντες διεσοίφησαν τῷ κυδιῷ δυτοὶ παῦτα ἵα, γγυὸ- 

μᾶμνα , Τότε «περασκαλεσεέ δος αὐτὸν ὃ κύριος ἀμ ς λέγῃ 

εἰυπὼ, Δουλε πονηρέ πᾶσοιν 1 ̓ὀφφλίω ὠμείνίευ ἀφηκα (οι, ἐ ἐπεὶ 

πουρεκάλέσοι με ὅκ ἐδᾷ᾽ καί σε ὅσαι ἢ δ. σώ δου λόν σου, ὡς 
ὦ ἐγω σε ἠλέησα Καὶ ὀργεοϑείὶς ὁ ὁ κύριος μὴν δ᾽ ϑῥλέδωνον ας 

τ "εις ξασουνιροὶς, ἕ ἐως ὃ ὁ δτοδῶ ποὺ τ νὰ ὀφφλομδυον αὐτῷ. δῶ 

᾿ ὃ πατὴρ μοὺ ὁ ἐπουράνιος ποιήσᾳ ὕμιν, ἐαν μὴ ἀφητο ἕκᾳ-- 

σῦς τυ Ὁ ἀδελφῷ εὐνῆς τ στο ἢ: καρδιων ὑμὴμ ἃ πουραπῆωμα- 

τὸ, αὐ. Καὶ ἐγγυ τὸ ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἴησοι; εις λόγοις 

Ουτοις, μετ ρεν Στ Ὁ Ταλιλαίας κ ἤλϑεν εἰς ζ δεκμα Φὶ ΡῈ 

δαας πέραν Τ' Ὁ Ἰορδανου"ὰ ζ᾽ ἰκολούϑηοῷ οἰμπτὸ ὁ ο λοι πολλοὶ, ῶ 
ἐϑεροίπευσεν αὐζις ἐ οκει. Καὶ χυδοσήλϑον εἰμπτὸ Φ τὴν 

στο! πειραζοντερς αὐηὸν, (ἃ λέροντες αἰπώ, ν ἰἔξεον ἀὐϑρώπῶ 

Απολύστη Υ γυναῖκα αὐτοῦ κ'" παστιν᾽ αἰτίαν ἢΟ δὲ ἀάγοχρι- 

θεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅπῃ ὁ ποιήσας ἀπὶ ἀρχῆς, αρ- 
εκ χῶν ᾿ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτοῖς: Ὁ ἐν εἰπέ, ἽἝνέκεν Ουτου κατοιλᾷ- 

ψέ8 αὐϑέϑπος ὔ πατέροὶ ε ἡ τίω μητέρρι, Ω «αεϑσκολληϑήσε- 

τὰ Τῇ ϑέθεφαν: [αὐὑτού, Καὶ ἔσονται! οἱ δύο εἰς σερχα μίαν. ὡς- 

“46 Περὶ ὅ' ἐπερωτησόρτων εἰ ἔξεςῃ Ὀἀτολύσοι δ γευυαικαι. 
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4 ζσελϑεῖν.ε. ζ. 
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μὰ [πρεὶ τοῦ ἐπερωτήσθρτος πρλόεσίου δ Ἰη τῶ. 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ΠῚ 

τς ἀμ ον γς} κὡ. ἅτ ὐ ον δ τς Τὰ Δ: 
ἽῈ Ὁ ἋΚ (1| εἰσί δυο λα σεὶρξ μβα.οθαῸ Θεὸς σὰυεζώζον,ἄν- : 

ϑέθοσπος μὴ ὑχωραζέτω. Λέλρυσὶν ἀυπὸ," Τίουῦ Μῶσης ἐνδᾷ. 

λατο. δόιιναι βιθλίον  ὐποςεισίου, "ἡ Χτολῦσαι αὐτίω); Λένᾳ 

αὐτοῖς, Ὁ ὅπ Μωσῆς τεθς πίω σμληροκουρδιαν ὑμὴν, ἐπέρε- 

ψινὺ ὑμῖν Σιπολύσαι τα γιυσαμκας υὑμὴμ, αδ ἀρχῆς δὲ οὐ γ6- 

Δονεν οὕτω. Λέγω: 9) ὑμῶν, “ὅτι ὃς ἂν Ἀπολύση ἢ Υ γυυαιχα αν). 

“οὐ εἰ μὴ οἰ πορνᾷᾳι, ῷ γαμλση ἀλλίω, εἰλουχα ται ὦ ὁ δυτο-- 

λελυμδυίωυ γαμὴ 'σοις μοιχαται. Λέρρεσιν ὁ εἰμπτὸ οἱ οι μα ϑηταὶ 

ὠκ. Εἰ οὕτως: ὄξην ἡ αἹπία ἐῶ ἣν ἀνθρώπου μῳ δ δ γωραυώς, δα 

συμφέρ γαμλήσοι!. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐπαντες χωροόσι τὸ τὸν 

λόρον ζυτον, λλ οἷς δέδοται. εἰσι ̓ » δύνουδοι, ὍΠΩΣ οι Χοι-- 

λίας μηΐφϑς ὀγθυνηιϑησουν οὕτω" καὶ εἰσιν ϑύνουχοι, ὄρπνες δύνου-- 

αἰ δϑίυσαν γσο ἦν ἀνϑρωπῶν᾽ Καὶ εἰσιν δύνουχοι, δήενες δνέ-- 

λέσαν ἑαυτοῦ, δια ἡ Ἷ βασιλείαν τὴμ οὐρανῶν. Ο δαυαμδοος 

χῶρειν ,»χωρότω. “Τότε «οξοσηνέχθη αἰυπῷ ποι δια, ἵ να ταὶ 

χέιρας ΘΖ ιϑη αὐτοῖς, ὦ σροσούξηται. οἱ δὲ μαϑηται ἐπετιμνοξ 

αὐτοῖς. ο; 5 ἑμοις Εἶπεν ̓ Αφετα ποι δια, μ᾽ κωλύετε αὐτὰ 

ζ ϑην προς. με" 4 ἢ: γὸ Οιούτων ὄξὶν ἡ βασιλεία ἣ' ' οὐρανῶν. Καὶ 

ὦ ιϑεὶς αὐτοῖς τοῦ χέρας ὃ ὑπορά,ϑν ὀκεῖϑεν. 'Καὶ δου εἰς 

«σδϑσελϑῶν εἰπτέν μπῶ, Διδασμαλε ἄγοιϑε, ; ὠγαϑον ποι σου 

ἱγα ἐχωζωΐω αἰώνιον; ἢ εἶπεν αἰυπεὶ, ΣΥ̓! μέ λέγης ἐγαϑένρες 

δεὶς ἀγαιϑος,εἰ μηές, ὃ Θεός. εἰ δ ̓ϑελᾷ οἰσελϑειν εἰς ἤζοίω, 

Ἴηρησον τας ἀντολάς. Λε εἰυτῶὼ Ποίας: Ο: ε  ἤῃ (οις ἀπεηο, Ου 

Φονδὺσές, Οὐμοιχεύσές, Ου αλύψς, Ου ψαυδομδρτυρήσᾳο, 

: Τίμα δ πατέρα (ου. ΟΣ Ὁ μητέραι. Ὃ ,Αγαπίσᾷς τὸν πλησίον 

σου ὡς σέαυτον. Λέγέ εἰπῶ ὁ 0 νεανίσκος, Παύτα ταῦτα ἐφυ- 

λαξάμίως οκ νεότητος μϑυ, Ἰοὺ 41| ὑερεῖ: ἘΦ 7 ἄυπῷ ὁ 0 ἴσοις, 

Εἰ ϑέλάς τέλφος δὴ ὑπο πιλησόν ὃν πὸ ὑπουβχοντα, “ Ν δὸς 

ίωχοις, ς ἐξς ϑυισαυρὸν ον οὐρανῷ: κὶ 0 δευρο ἐκολούϑᾳ [μ9!: 

Ακούσαρ ὃ 3 0 γεανίσγοος ᾽  λόρον, ἀπήλϑε λυποῦ μῆμος" ἴω ἮΝ 

ἔχων κτήματα πολλα ΟἹ 9 ᾿Ἰηυ εἰπε Οις μαϑηταῖς αὐτοῦ, 

: Αμίω λέγω ὑμὴν, ὅτι δερκολῶς πλούσιος, εἰσελδύσεται εἰς 7 

βασιλείαν ῇ οὐρανῶν. , πολιν δὲ λέγω ὑμῖν,  δὐκοπεώτερον ὅς 

κούμλιλον διὰ φρυπήματος ῥαφίδος διελϑὴν ,ἢ πλούσιον εἰς 
(11. 

Δότικη.Α 

Κεφ. 

μ)..1.Β 
λύμης. Δ 
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ΕὙΑΓΙ. 

χίωὐ βασιλείαν τς Θεού εἰσελϑεῖν. Ακούσωντες δὲ οἱ ̓μαϑυταὶ 

ἀνθ οὀξεπλήσσοντο σφόδρα, λέρρῆες, Τίς: ἄροῦ δαυαται σζυ-- 

μετὰ ἔμόλόψας δὲ ὁ ἴησοις εἰπτὲν αὐτοῖς, Παρα ἀνϑρθόποις 

Ουῦτο ἀδέω ατὸν 511 ι πούρα ὃ η ἢ Θεῴ ποτα δαυαταδξη. Τότεα α.-- 

ποκριϑεὶς ὃ ὁ Πέδοο εἰ εἰτὲν ἀυπ,᾿ ̓Ιδουὴ ἥμεις ἷς ἀφηκαμδυ παύτα, 

Ω ἠκολουϑήσου δ (οι ζι ἜΈΡΕΙ ἔραι ἡμαν; Ὁ δι ἴησοις εὐπα αὐ-- 

τοῖς, Αμέίω λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμείρς οἱ ἀκολουϑήσατες ΜΝ ὼῳ τῇ 

πολιηένεσίᾳ, ὃ ὅταν καϑισή ὁ ἡὸς ὃ 5 ἀνϑρϑέπου ὁι ϑεθνε δόξες 
αὐήῳ, ᾿καιϑισεεϑε Ὁ ὑμεῖς ἰς ι δωδεκὰ ϑέϑνοιρ, κρίνοντες τας 

δώδεκα Φυλας ν ς Ἰσφαήλ. υκ, πα ὡς ἀφηκεν' οἰκίαρ᾽, ' ᾿ἀδελς 

Φοις, ή ̓άδελφας, ἢ ἢ πατέροι, ἢ μητέρᾳι, ἦ γαυαιχα, ἢ τέχναι, 

ἢ ἄγροις, ἕνεγαν ἯΙ Ὁ ὀνόματός μδὲ ἑκατονΐαπλασίονα λή 

Ταῦ. ἡ ζωϊεὸ αἱ Ἧ, ὠγιον κληρονομυήσᾷ. "Πολλοὶ δὲ ἐζονται (σθο- 

701 ὑρχατοι" κ, ἔθγατοι, ὥερτοι. Ὁμοία γοῦρ  ὄϊην κα ᾿ 

βασιλεία, ἢ! Τ᾽ οὐρανὠνἀνϑρω᾽ πῶ οἰκοδεαπσῦτη, ὁρῖες ὀξη) λϑεν ὥ- 

μα φέρ μεϑϑεσοιοϑπα ἐργαταρ εἰς ἀμπελῶνα αὐ. συμι- 
Φωνήσαρ δὲ μῳ Ὁ τὶ ἐ ἐργατῶν οκ δέωυαοίου πίω ἡ ἡμέραν, ω- 

πέςηλεν αὐτοιᾷ εἰς ἢ ἀμπελῶνα, αὐτού. Καὶ ̓ὀξελϑων Ὡϑλν 
τείτίω ὦ ὥραν, εἰδὲν ἄλλοις ἑσώωτας ὧν τῇ ἄρϑρᾷ ἐϑροοις, χῴώ- 

κείνοις εἰτεν Ὑπάγετε Ὁ ὑμεῖς εἰς ἢ’ ἀμπελ
ῶνα, ὃ ἐαν ἢ δδ' ἌΥ̓ 

κυσὶ δώσω ὑμῖν.Οἱ δὲ ἀπηλϑον. Πάλιν ὀξελϑων φδο ἔχ 

Ὁ ᾿ ἐψνατίω ὦ ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως. δὰ δὲ Ὑ' ἐνδεχοὶ ὩΣ 

βᾶν ἐξελϑῶν, δζρεν ἄλλοις ἑστοταῦ ϑρϑρις, λέγᾳ αὐτοῖς, τί 

ὡσδὲ ἑςήκατε δὁλίω πίω ἡ ἡμέραν αργοῖ ὁ Λέλρεσιν αὐτῶ. ὁπ οὐ-- 

δεὶς ἡμας ἐμμιοϑωσοιτο. ΛΕ αὐτοῖς, Ὑπαγέτε Ὁ ὑμεῖς εἰς ἢ 

ἀμπελῶνα "0 ὃ ἐὼν ̓  ἡ δέκακον λήχψαιϑε. Ὄψίας: 5 ̓βνομδύης, 

λέγ ὁ 0 κύφιος Ψ ὰ ἀμπελῶνος Ἴζυ᾽ Ὁ ὀἰίρόπω αὐτῷ, Κάλεσον ζιῤ 

ἐργατας, πόδὸς αὐτοῖς Σ μεαϑον ν ἀρξάμϑυος Σπὸ πο ἐσα- 

χων ἕως Ἢ τεφτων. Καὶ ἤϑοντες οἱ ̓ αϑες 7 ὑνδεκατέωυ ὥραν, 
ἔλαιον ὁ ἀνὰ; δίωώεμον. ἡιϑόντες δι οἱ τρθϑρτοι ἐνόμισεν ὅτι 

πλείονα ἡσῴρῶι κὶ δ ἔλουξον γὰ Ὄ αὐτοὶ ἀνα : δέευείφκον. λαιξον- 

μή 3 ἐγ υζονκτὶ μὴ “ Ὁ οἰκοδεασθτου »λέρργῇες, ὁτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι 

μίαν ραν ἐποίησεν "Ἢ ἰσοῖ ἱὲμιν αὐτοις ἐποίισας, ζις βαςεί 

οὐὰ 70 πὸ ϊβάρον τῆς ἡμέραρθο δ᾽ ω ̓καυύσωνα᾽ Οἱ ἣ , Σιποκριϑεὶς εἰ εἰ--: 

ΟΣ 
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μὡν Περὶ τῇ ἐῶν τῷ Ζεθεδεζϑ. μοὴ Πεεὶ ἀφ οτυφλαῖ" 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 7 

πέν ἑνὶ αὐτῶν Ἐταιρέ, ἐκ ἀδικώσε' Ἐλέ ὶ δέευα οάτ᾽ σἀυεζφωνη- 

σεις μι ; ἄρον. τὸ σον, νὴ ὑπαγε." ϑέλω 8. Ούτω τῷ ἐσκαϊ ποδοῦ- 
γαι ῶς Ι ' (οι.ἢ ὁ “" ἐξεεί μοι ποίησαι! ὃ ἡϑέλωξνζίς ἐ ἐμδιρε ὁ 6-: 

φϑαλμός σου πονηρὸς ὄξην. ὃ ὅτι ἐγὼ ὠγαϑὸὺς εἰμ ̓Οὗτως ἔσο ἢ). 

οἱ ἔσχατοι, τσθῶτοι ,. οἱ τϑῶτοι, ἔθγατοι. “πολλοὶ γα εἰσι ρὲ ἐν 

“Και Ι ἀναξαίνων ὁ 0 ἴησοις εἰς ἱεροσό- τοὶ εὀλίδοι ὃ ὠμλεκτοί. 

λυμα, πουρέλαιθε Οις δωδεχκα μαϑηταρ κα] ἰδίαν ἐν τὴ ὁδῷ, 

εἰπεν᾽ αὐτοῖς, ἰδὸυ ἀνα ξαίνομδι ε εἰς ἱεροσολυμα" κα Ο ἡδς 

ΤῸ ἀνϑρώπου ̓ πουραδυϑήσεται Οις δρχεδέυσι ῶ λθαμματευ- 

σι" ̓  κατακρινουσιν αὐτὸν ϑανάτω, Ω «ὔραδῶσοισιν αὐτὸν ὅις 

ἐθνέσιν εἰ εἰς Τὸ  ἐμιπαϊξαι νὰ ον μαφιγῶσοαι Ὁ σου φοσοω " τ τῇ τεα 
Τὴ "ἡμέρᾳ ἀναξήσετα!. Τότε χυθϑσήλϑεν ἀυτῷ ἡ ἡ μήτηρ τὰ 

ἡἥων Ζερεδδιου, ἐδ Τὴ ὑῶν αὑτῆς, τοδϑσκιιυουσοι Ὁ αὐτου-. 

σοέ τί ΤΡ αἰιᾳ 9 . Ὁ πεν αὐτῇ, Τί έλφρ; Λέγη ἀπῇ Εἰπε 

γα καιϑισώσιν οὗτοι οἱ δυο ὑσὶ μου, εἷς ὡκ δεξιῶν σου, εἷς Ἕ 

δωνύμωνὲν Τῇ ἢ ξασιλείᾳ (ου. ̓Αποκριϑάς ὁ δ ἴησοις εἶπεν, Οὐκ 

σαρς τί αὐτεῖαϑε. δαυαόε πιεῖν τὸ ποτήο κί, ὃ ἐγω πί 

ὃ βώηισμα ὃ ἔγω ̓ βαήίζομαι, βωιβιβίωρωδε λ 

ἥν ἐδ Δαυα θα. Καὶ λέγ αὐτοῖς. Το ̓ μδυ ποτή κὸν 

"ΜΝ πίεῶϑε, ἿΣ Ὃ βαήῆισμα ὃ ὃ ἐγω βατβίζομαι, βαδιϑίεσε- 

ΠΝ ς 3 κουϑίσοιι ον δεξιῶν μου (ᾧ ἐξ δθωνυμιῶν μου, ἐκ ἔσιν 

ἐμιον ̓δοιίσαμ, δὶ οἷς ἡτοίμα τοῦ χοῦ ὦ’ ᾧ παϑός μου. Και α-- 

κούσουες οἱ δέκα ἡ ἐγανακτησοιν αι αἷμ δυο ἀδελφῶν. Ο δὲ 

ἴησοι; Σ χοδοσκαλεσοὶ μᾶρος αὐτοις, εἶπέν, ̓ Οὐδδτε ὁ “Ἢ οἱ ἀρ- 

χοντες Ὁ  ἐθνων καυταικυφ κόσοισιν αὐτῶν ,χαι οἱ  μεγοῦλοι κα- 

τεζοισιαζοισίν « αὐτῶν. εχ οὕτως δε ἔςτ ὧν ὑμῖν" δὰ ὃ ὃς ἐαν 

ϑελῃ ὧν ὑμὰν μέγας βυεόϑαι,᾿ ἔξω ̓ὑμδμι διάκονος. Καὶ ὃς ἐαν 

ϑελῃο ὑμῖν τῇ χυρφτος, ἔς ὑμὴμ δοῦλος. ὡς ὁ ἡος Τῷ 

ἀνϑρώπου 2 ἤλϑε διακονηϑέευαι : δηλ διακονῆσαι, ,  δδιιυαι 

μοὶ 1 Υ δ ψυχίω αὐτοῦ λυ δον ἀντὶ πολλῶν. Και ̓ὀκποράνομδμων 

αὐτῶν Ἵο ἵεραγω, ἠκολούϑησεν ἀυπὸ ὃ 2. πολιί. ὅῳ ̓ ἰδοὺ 

δὺο τυῷλοι κα ϑή μδυοι “Δαν ζ ὁδὸν. ἀκούσοιντες ὅτι ἴησοις 

ὥραγὰ ἐκραξαν λέοντες, ἐλεηζον ἡ ἡμᾶς ξΚύρκς εἱὸς Δαρίσι: 

Ο: ὃ ὄχλος ἐπετίμνησεν αὐτοῖς ἵγα. σιωπή σωσιν. οἱ δὲ μεῖν οΥ 
ΠΝ 
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χοῦ κῷξ μὲ Πεεὶ Φ νου ᾧὶ τῷ πώλου. με Περὶ τυφλαΐν ᾧ χωλὼν εροιτάλεγτων. 

δ ΕΥ̓ΑΓΤ. 

ὀιραξ ον , λερήῆες, Ε λύησον ἡμαξ, Κύρας ἧος Δαρίοῖ. Καὶ ςαῤ 

ὸ ἴησοις ἐφώνησεν αὐτοιῷ, καὶ εἶπε, Τί, ϑέλέτε ποιήσω ὑμῖν; 

Λέγοισιν αὐπτ᾿ , Κύρμε, ἵνα ὐαέθϑ ον ἡμὴμς ῷ ὀφϑαλμοί. 

Σπλαιχνιεϑεὶς δ ὁ 0 ἴησοι ξἥψατο τἦμ ὁ ὀφϑαλμών. αὐτῶν’ Ὁ 4υ-- 

ϑέως : ἀνέβλεψαν" αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοὶ", ἢ ἠκολούϑησον οἰμπὸ. 

Μαρ. ἰῷ κα Και ὅτε ἡτήίισαν εἰς ἰεροσόλυμα, κα] ἡλϑὸν εἰς Βηθφαγῆ᾽ 

β χοῦς Ὁ ὄρος Ω Ὁ ϑακῶν, τῦτε ὁ ἴησοις ἀπέςηλε δύο μαϑητας, λές 

γῶν αὐτοῖς ,Ποράσϑητε εἰ εἰς 7 Ὑ κωμίω πίω ἀπέναντι ὑμήημὰ γγ 8.-: 

ϑεῶς δρήσετε ὀνον διδεμδρίω, Ωῶ πώλον μεῶ αὐτί, λύσουνες 

ἀγαγετε μϑι. ΚΑΙ ἐωντις ὑμῶν εἰπη᾿ ̓  οὐράτε' ὅτι ὃ Κύρμος αὐτῶν 

χρείαν ἐγά. 49 ε μΝ δὲ ̓Σποσελφ᾽ αὐτοιί. Τουτο δὶ ὅλον γύόγο- 

» γὲν, ἵγὰ πληβϑ.ϑὴ ΝΣ ῥηϑεν διαὶ Τῷ πϑϑῷντου λέοντος, ἸΕΡ. 

» ἼΣΤΕ Τῇ ϑυγατθὶ Σιων, ἰδοὺ ὁ Ο βασιλεις (ου αὶ ἐργέτα στ! ρθο- 

" ὃ ὀχιβεζικὼς ὄχι ΟΥΟν. Ω πῶ λον ἡὸν υὐποζυγίου. Πορόυ- 

ἑ ϑεντες δὲ ὦ μαϑηταῖ, ῶ πονίσαδηε καϑῶς «ϑρσέταξεν αὐ-- 

τοις ὁ ἴησοίς, ἦγανον πίω ὃ ογον καὶ "ὃν πώλον, Ω ἐπέϑηκαιν ἐ- 

πα αὐτῶν αὶ ἱμάτια αὐτῶν, "Ὁ ἐλησ υδισρνὶ ἐπάνω αὐτῶν. 

Ο: 3 πλιειςος ὀχλος ἐσρώσς Ο ἑυΐ ἃ ἱμαΐια 3 τῇ ἢ ὁδῶ" ̓οἰλλοι 

ἢ  ἔκοπϑον κλαϊδϑι ἀστὸ τὴρ δενόρων, ὩΣ ἐςρωννυον ον τῇ ἢ ὁδῷ. 

Οἱ δὲ ὁ χλθι οἱ τυϑϑάροντὲς ̓  κα) οἱ ἀκολουϑομυτες ἔκραζον, λέ 

σϑύϊες, ὥσαννα, πυ Ὁ ἠῳ Δα()α, δὐλογημδυος ὁ 0 ἐρχόμδιος ὁ ς.Ψ' 

Ἡσαὶνς [7Ὲ ὦ 

ζα»»».8.Β 

ἰω.ιβ.Β 

ὀνόματι Κυέκου, Ὡσεωνα ἐν Οῖς ὑψίοοις. Καὶ εἰσελϑύντος. 

ἀν εἰς Ϊεροσολυμα, ἐσείαϑίο πῶ σοι ἡ πόλις, Ἀέλουσοι, Τίς δξην 

ὅσια; Οἱ: δ ὀχλοι ἐλέου, Οὗτος ὅξιν σοιζὸ φερφήτης 0 πὸ 

ΉΜΟ Ναζαρὲτ τῇ τῆς Γαλιλαίας. 'Και εἰσηλϑεν ὸ ἴησους εἰς ἡερὸν 

ἘΝ τὸ  Θεοό, κὴ ἡ ὀξεδαλε παύτας Τοὺς πωλοιΐῦτα ἡ ἡ ὠγοφοίξον- 
δι ὧν τῷ δ ρᾳ, Καὶ ταῦ ̓πραπέζας τὴν κολλυξιρῶν κατέρρεψ, 

Β Ο ταὶ καϑεόρας ' Τ πῶ λοιιύτων ταῦ ̓ αἰϑιςεράς᾿ ὃ λέγ αὐτοῖς, 

πη τὰ » γόγραπῆαμ, Ο οἰκὸς μου, οἶκος φυϑϑσευχῆς κληϑήσῷ)" ὑμεῖς δὲ 

» αὐὸν ὁποιήσοιτε «πήλαμον ληρῶν. Και φυδϑσηλϑον ἰυτῷὼ τυ- 

φλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῶ Ὁ ἱερῴ, ΟΜ  ἐϑεροίπευσεν αὐτοις. ἰδῆς 

δ ᾿ ᾧ ρ ιέρεῖς Ὁ οἱ )βαμματεὶς ς ϑαιυμαίσια, ἃ ἅ ἐποίησε, ω 

Οιὶ ποῦ δδις κραζονταρ ἐ ἐν τυ Ὁ ἱερῷ, τὸ λέλονταρ, (σαιννα "" ὝΝΙ 

Δαρὶοῖ, ἡ ἠγανακτήσοιν, Ὁ εἶπον ὐυπὸ, ἢ ̓ Ακουύφς π οὗτοι λέρρυ- 

᾿αὐπὶ. β. 

᾿ Βηϑοραγῖ, 

4. ἢ ἔ 

4 τκαλπι. 
Ιοὶ Ἧ 

ὗκο 



μζ Περὶ ἢ ὝΒΙΤΝ συκῆς. μὴ ἩΠΕΔΣΣ ν  ἐπερωτησόῥτων δ δ Χ Θαςῦν ἩΤΑΎΝΥ ΡΝ ὲ πγεσξυξρῶν. 

ἥ τ 

: ἤοντος αὐα. 

᾿δς, εἰς. σΙῊ 

ΚΑΤΑ͂ ΜΑΤΘ. Ὧ 
αἰνῇ Ο: ὃ ἰησοὺς λέγᾷ αὐτοῖς, Ναι. οὐδέποτε ὁ ἀνέγνωτε, ὅτι ἐκ 

, 
σὐματος νηπίῶν Ω ϑυλαζόντων καυτηρτισῶω 

αἶνον: Καὶ καταλι- 

πεὺν αὐτοὺς, ὀξηλϑεν ἐξ ἐξζω ᾽ πόλεως εἰς Βηθανίαν, ΚΟ Ἰυλίωίο 

ἐκᾶ. Πρφῖας δὲ ἐπανάγων εἰς τίωυ πόλιν, ἐπείνα σε" "ἡ [’- 

δῶν συκην ν μίαν. ὅι τῆς ὁδοῦ, ἦλϑεν ἐπ αὐτίωυ, καὶ οὐδὲν δὑ-- 

ρέν ἐν αὐτῇ, Εἰ μη φύλλα μόνον. ΩΣ Ι λέ )4 αὐτῇ, Μηκέτι οκ σοΐ 

καρπὸς εὐμδ α εἰς Σ αἰωνα.Καὶ  ὀξηρανϑν πυραλχρήμα ἡ συκη. 

Κα) ἰδόντες οἱ ἐμαϑηται ̓ἐϑαύμαοδ, λέγοήῖες, Πῶς αὐραδοημα 

ὀξηρανϑη ἡ ἡ συκηη Αποκριϑᾷς δεὸ ὁ ἴησοις εἰπτν αὐτοῖς, Α ἱμίωλεέ 

γω ὑμῖν, ἐαν ἔχητε πίςιν, χὰ μη  διακριϑῆτε, ου μόνον Ωὁ Φ συχὴς 

ποιήσετε, δλλὰ κἀν τῷ Ὁ ὀρφούτῳ ὁ ΕἸ ΠΗΝΣ: Α ρϑηῆο, Ὁ βληϑηπι εἰς 

Ὁ ϑαλαιοσον, ΚΡΕ Ὁ παύτα, ὅσω, ἂν αἀτήσητε ἐν Τῇ “έϑσυ- 

χῇ πισεύοντες, Ἀήχψψεϑε. Κ αἱ ἤϑοντι ἀμπῷ εἰς ὁ ἱερὸν, σσδϑσ-- 

Ἴλϑον αἰμπτὺ δυσδώσκοντι οἱ ἱπϑρχσέρᾷς κὴ οἱ πρεσβύτεροι Τῷ λαοῦ, 

λέροντες Ἐν ποίᾳ ὀξοισίᾳ. τοῦτο πριεις: Ὁ δ ἐς σοι ἐδοωχ τίω 

ὀξοισίαν τοιυτίευ; Αποκριϑής: ̓  ὃ Ἰησοις εἰπτὲν αὐτοῖς Ἐρῳτισω 

ὑμας κογω λόοον ἕναν, ὃν ἐαν ἐϊπητε ιλοι , κοῤγω ὑμῖν ἐρφ ἐν 

ποίᾳ ὀξοισίᾳ ταῦτα ΤΣ Ἂς Δι υδιοιί ἑωάννῳ πῦϑεν ΝᾺ ὧς 

ἔραν, Ἢ ἐξ ἀγϑρωπῶν; οἱ 9 ) διελογί ζονῖ ΠΡΟΜ  ἑαυῆοις, λέγον- 

τες, Εαν ἀπωιῆν ὸξ οὐρα» Ἐ᾽" ἐρά ἡ μάν, διατί οὐν τκ ὀἰπιςεύσου- 

τ ἀνπβρἐδυ πωμὸμ, οἷ ἀνδρωπων' φοξουμθα ὁ νας 

“παντες )Ὁ ἔ τῶ δὸν ἰωαννίωω ὡς τε νη πίω. ῷ Σποκριϑέν- 

τὲς τω Ὁ Τησοό εἰ εἰπὸν; Οὐκ σἰδδυμρ. Ἔφη αὐτοῖς 1. αὐτὸς Οὐ- 

δὲς ἔγω λέγω ὑμῶν ἐν ποίᾳ ὀξοισίᾳ ΠΕΡ ποιώ. Τὶ (δύ ὑμιν 

δόκει; Ανϑοσπος ᾿ἐἰχε τέκνα, δύο" καὶ ᾿ παϑϑσελϑων τῷ τεθ- 

τωεῖπε, Τέκνον ὕπαγε, σήμερ( ἔβγα ζου ἐν τῶ ἀμπελῶνί
 

μου. Ο: Ω  Χποκριϑὲς εἰπε, Ου ϑέλω. ὕφερον Ω μετα μδγνϑς ἀ αν- 

πήλϑε. Καὶ τὐδϑσελϑων τῷ Ὁ δευτέρῳ, εἶπεν ὡσωύτως. Ο᾽ δ ἀ- 

ποκριϑεὶς εἶπεν, ἔγω κύρμί. κα ἐκ ἀπήλϑε. τες Ομ, Τὴμ δύο 

ἐποίησε ἿΣ ϑελήμα ΤῈ παῖς; Λέγρισιν μπῶ, Ο πρῶτος. Λέγά 

αὐτοῖς ὃ ἴησοιρ, Αμίω λέγω ὑμαν, ὅτι Θ τελῶναι Καὶ αἱ πορ 

γαν τυδραϑισι ὑμας εἰς τω βασιλ
είαν ὅ 5 Θεοί. ἦλϑε γα 

χθὸς ὑμᾶς ἑωαννης ἐν ὁδὼ διωκομοσίζης. "Ὁ “κ ὀιξεύσοτε 

εἰωπὸ. ἐν ολῶναι ἃ αἱ πέρναι θἰλί σεύδαν ἀνθ ὑμεῖς δὲ ἰ- 

μϑ Περὶ Ἱ δυο ἡῶν τ αι Θολή. (.1111. 
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δόντες 9 ἐμέϊεμδγιϑιπεῦ ὑφερ), 4’ Π' πιρέυσα. ἀυτῶ. Αλλίωπα- 

δαβολίω ἀ ἀκούσευτε. ᾿Ανϑερπὸς ἕς [ω οἰκοδεασοτις. δοῖες 

ἐφύτευσεν ὠμπελώνα, Ἂ Φραγμμὸν εὐυτῷ αὐἰδλέϑηκε, Ὁ ὼὡ ΓΞ 

ξινὼν αἰυπτὸ λίωον Ὁ ἢ φκοδόμησε πύρηον, χα! ἐξέδοτο αὐτὸν 
Δ γεωργρίς, ὃ ὠπεδημησεν. ὅγε δὲ ἠγίισεν ὁ καιρὸς τὴ καρπῶν, 

ὠπέςηλε ὅις δούλοις αὐτοί χσδὸς οι γεωροριρ, λαβᾷν Ὅις 

καρποις ἀμφ. Καὶ λαιβόντες οἱ ἐὰν τ ὶ Ὅιὶ δούλοις ἰῷ, ὃν 

ἐδ ΝᾺ ὃν δὰ ἀπεκίφναν, ον [ἰιϑοξόλησουν. Παλιν ἀπέςᾳ- β 5 
λὲν ἄλλοις δούλοις πλείονας τὰ πρώτων. ὡς ἐποίησουν αὐτοῖς 

αἰσωώτως. Ὑ τερον δὲ ὠπέςηλε “σοὸς αὐτοῖς ὃν ἡον αὐτῷ, λό- 

γῶν, Ενίραπησονται ὃ (: ἐὸν μου. Οἱ: δ ΡῸΝ ὶ ἰδόντες ἢ ἡον, 

εἰπὸν ὧν ἑαυτοῖς, Οὗτος ξην ὁ κληρονόμος, δεῦτε, Σστοχείνω-- 

"δ αὐτὸν, ̓  ἡ κατίλωμδρτ τίω κληρονομίαν ἀμφ. κὰ ἡ λοιξον- 
τες αὐτὸν εἰξέβαρονῚ ἔξω “ς Τὸ ἀμπελῶνος, Ω ἀπεκ]φναν. ὄταν 

ον ἔλϑη ὁ κύφμος Τῷ ἀμπελῶνος, ; ποιήσᾳ ζις γεωρϑρις ἐ- 

κείνοις: Λέρρεσιν ἰυπὼ, Κακοις κακῶς Στολέσᾳ αὐιΐξ. καὶ ̓ν 

ἀμπελῶνα ὀκδόσεται ἀλλοις γὼ ρῳοις, ὅπινες ἐμ ολδόννῃ 

εἰνπτὸ δι καρποι, ὃν Ὅις καίροις αὐηΐω. Λέγή αὐτοῖς ὁ Ἰησοιζ, 

Οὐδέποτε ἀὐϑέγνωτε ων ταῖς γξάφαις, “Λίθον ὃν ἀπεδοκέμαοξ 

ΝΠ) οἰκοδὸμθιιτες, ὦ ἐστί ᾿ἐβυλϑο εἰς κεφαλίω γωνίας. πούρα, 

Κυράς ἐγὼ 6τὸ  αὗτη,κὶ ἐσ! ϑυυμαςῇ ον ὀφϑαλμόοὶς ἐμὴ Διά 

ζυτο λέγω ὑμῖν ὅτι πρϑήσεται ἀφ᾽ ὑμημ ή βασιλεία Τῷ , Θεοῦ, 

ὦ δυϑήσεται ἔθνά4 ποιοιίτι Οιυς καρποιὶ αὐτῆς. Ος ̓ πεσῶν δὴ 

“ὃν λίϑον ζυτιν, σίζυθ λοι οῥυσεταν. ἐφ᾿ ὃν σῇ αἱ πέσῃ »λικομαῆσᾳ 

αὐτὸν. Καὶ ἀκούσοντερ οἱ  ϑρχιέρεις καὶ οἱ ᾿φαρασαιοι ταῦ πω- 

εαξολαῖς ἃ ὠνλῃ ξγνωσοιν ὅτι φδι αὐτῶν λέγ᾽ ΚΟ ̓ ζυποιῶτες 

αὐὐηὸν ἈρατΗ σα, ἐφοζ ίϑηος Οζι 0 λλϑτ, ἐπειδυ ὡς «αεοφήτίευ 

αὐτὸν Εἰγχον. Καὶ Χποκριϑὴς ὁ 0 ἴησοις πώλιν εἴπτεν αὐτοῖς 

φ πουραξολαμς, λόγων, ̓Ὡμοιωϑη ἡ (ασιλεία ὃ: πρανὼν, α»-- 

ϑρώπω βασιλεῖ, ὅςτις ἐποίησε γάμοις τυ . ἡ αὐηοό χὰ "Ὁ ὠπέςᾳ- 

λέ δὲς δούλοις αὐτοῦ , καλέσαι οι καρλημδβοις εἰς Ὅυς γῶ- 

μοιζ' καὶ ἐκ ἤϑελον ῥϑὴν. Πάλιν ἀπέεφλον ἄλλοις δούλοις, λέ- 

γῶν, Εἶπατε Οις κακλημδροις, ἰδοὺ ὁ ἀραφὸν μϑυ ἡτοίλασοι, 

Ὧ) ταῦρο! μϑὺυ ΟῚ ἱ σΐιεςα τπεϑυμϑμα, ῶ παῦτα ἕτοιμα" δεό-- 

6 χαμμέζ, 
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τεεἰς Οι; γάμοις. Οἱ ἡ ,ἀμϑηη σουΐες ἀὐπηλϑον, ὁ μὰ εἰς ΤΣ Ἰδεον 

ἀγ0ρ9ν, ὁ δὲ εἰς πίω ἐμπορίαν αὐτο. οἱ δὲ λοίποὶ κρω τή σουΐ]ες. 

Φιλ δούλοις εἰ ὑδοισων, ἀπέκτειναν . Ἀκούσας δ ὁ βα- 

᾿μρ φὶ σιλειί ὦ ργίαϑία Ν ΚΟ πέμψας ςρατεύματα αὐτῷ. ἀπώλε- 

σεις Φονεις ὠμείνοις Α "0 δ πολιν αὐτῶν ὡνέπρησε. Τότελέ- 

γφζοις δούλοις αὐτοῦ, ὁ μδ γάμος ἕτοιμὸς δξιν, οἱ
 δ γ4.λη- 

μδυοι ἀκῆσαν ἀξιοι. πορδυεῶε οὖ «)πὶ ταὶ διεξόδους; ὁδῶν. 

γἡ ὅσοις αὖ δὕρητε, καλέσοϊε εἰς Τοὺς γώμοι;. Καὶ ἐξελϑοντες 

(Ὁ δοῦλοι ὠκειῖνοι εἰς ταὶ ὁδοὺς, σἰωυήγα ον παν τας ὅσους δΐ-- 

ατυμφῶν. ἡ ρον, πονηρές τε ̓  ὠγαϑοιζ᾽ καὶ ἐπλήϑίι δ᾽ γάμος" δω ἀκεὶμιέ-- 

καθ γων.. Εἰσελϑῶν 3 ὁ βασιλδὺς ϑεάσομοϑοι τοι ἀνακειμῆμοις, 

ὃν ὠκὲ Ὥωνϑρϑοπον ἐοι ἐν δέϑυμϑμον ἔνϑυμα γοίμου" ἡ λέγᾷ Β 

ἀυτὼ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσηλϑες ὧδε, μυὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ 

δὲ ἐφιμωϑη. Τότε εἰ πεν ὁ βασιλϑὺς Όις διακόνοις, Δήσωντες 

ἐν ποδὰς ᾽ γέρας ̓ ἀρώτε αὐὐηὸν ἃ ὠκβάλετε εἰς “ὁ σκότος 

ὃ ὀξωγρον- ὡκᾷ ἐφτυι ὄκλαωθ μος Καὶ ὁ βρυγμὸς ὀδόντων
. κράδις 

"θ “πολλοὶ γα εἰσί κλητοὶ, ὀλίγοι ὠκλεκοί. Τόξ πορϑυϑέν- Κρ αΒ ἃ 

3 Τῆς οἱ Φαδάσαιοι συμβέλιον ἡ άθον, ὅπως αὐδὴ; παγιδεύσωσιν ι ΑΝΝΑ 

ἐν λθγω «ἡ Σποςέλλοισιν ἀυτῷ ζοὺς μαϑηταβ αὐτῶν μι Ὁ Η- 

οῳδιανῶν, λέοντες, Διδοίσκωλε, οἴδα μδω ὅτι δληϑὴς Εἰ, Κα 

Δ ὁδὸν “Ὁ Θεοῦ ἐν Σληϑέᾳ δισδούσκάᾷς, "ὦ ῳ μδὴφ σοι τ ἐδενὸς" 

ἐγαρ βλέπεις εἰς καρόσωπον ἀνϑροόπων" εἰπέ οἷἷω ἡμῶν ε (οι 

δοκεῖ, ἐξεοί δουύναι κηνσον Καίσωρι, ἢ ὁ: Γνοὺς δὲ ὁ ἰηίοις 7 

πονηθίαν αὐῆῇ, εἶπε, Τίμε πειρφίζετε αὐ χούκριται: ὄχιδείξα-- 

τέ μοι τὸ νόμισμα ᾧ κήνσου. ὦ δ οφοσήνετκουν οἰσπὸ δύευα- 

οὸ Τησοιζ, ν Θμον. καὶ λέγ αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκῶν αὕτη, χαὶ ἡ ὄχιγλοραφη; 

Λέροισιν οἰμπτὸ : Καίσουρος. Τότε λέγ αὐτοῖς. Απόδοτε οὐ Ῥωμ..γ.Β 

ὦ Καίσωρος Καίσωο,, οὶ ἴῳ Τῷ Θεοό τῷ Θεῷ. Και ἀκού- 

7 σουΐϊες ἐϑυυ μασοιν"Ὁ ἀφέντες αὐτὸν ἀπήλϑον. “Ἐν ἐκείνη τῇ Τὶ αρΒ 

ἑωΐοα χοροσῆλϑον ἐπὶ Σαϑιδουκαῖοι οἱ λέγοντες μὴ ζῇ ἀ- ρα 
γαΐςωσιν, Ω ἐπηρφότησων αὐ ον, λέροντες, Διδωσκαλε, Μω-- ΔΑΊ» κε. 

σὴς πεν, ἔα, ες Σστοϑενη μ᾿ ἔχων τέκνα, ὠ)χιγαμέρδυ σά
 ὁ 

ἀδελφὸς ἀν πίω γαυαῦκα ὠΐν καὶ Δμαςήσῃ σπέρμα τῷ
 α- 

δελφὰ αὐτοῦ ἤσουν ὃ ποῦρ ἡμὴν ἐπα ἀδελφοί" ὁθφτος, 
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γαμήσοις ἐτελδύτησε" "ἡ μὴ ἔχων ασέρμα, ἐφῆκε τίω γάυαι- 
κα αὐτοῦ πῷ ἀδελφῷ αὐτῷ. ὁ ὁμοίως Ἂ 0 ὁ δεύπδος, καὶ ὃ χοί- 

ς ἕως δ ἐγῆά. ὑςερον ̓  πατῶν ἀπέϑανε και Ἶ γαωή. ον τῇ ᾿ 

α δυαςείσά, Ζένος τ σία ἔ ἕξι γαυή πούτες γὰρ ἐφον αὐ-- 

πίω. Αποκριϑὲς δὲ ὁ ὃ ἴησοις εἶπεν αὐτοῖς Ν Πλαναϑϑε, μὴ εἰδὸ- 
ἕν ταῦ γραφάς, μηδὲ Ἐδαύαμιν ὃ ὅ Θεοό. ἐν γὼ τὴ Τῇ δια ςοίσα 

τε γα (λθυσιν, ὦτε ὀκγαμάζονται, δλ ὡς ἀήελοι δῇ ΤΕ Θεοὸ ἐν 

ἐρανῳ εἰσι. Περὰ δὲ δὲ ἀναςοισεως " νεκρῶν ἐκ ἀνέγνωτε Ν 

Εν ῥηθὲν ὑμῖν τα “ 5 Θεῦ »λέλοντος, Ἔγω εἶμα ὁ Θεὸς Αβρραμ, 

᾿ κ, 0 Θεὸς ἰσαακ. καὶ ὃ Θεὸς ακως. ἐκ ξεῖν ὁ Θεὸς, Θεὸς νε- ; 

κρών, δλλα ζώντων Καὶ ἀκεσου)εςοἱ ὁ ὄχλοι ὄξεπλήοσοντο ΩΣ 

πες Δ τὴ δισα χη ΠΗ͂Σ Ὃἱ δὲ Φαξασοιοι ἀκουσουῆες ὃ τω ἐφίμωσε γοῆ͵ 

Οι Σαδιδουκαίοιρ, σιζυηχθηοῦ ὄλι ὰ αὐτο. Καὶ ἐπηρότισεν ἐπ 

εἰς ἐξ αὐτῶν νομὸς, πειροίζων αὐ} "ὴ λέγων, Διδωώσκαλε, 

πρδῳ ποία, ὄντολὴ μεγοίλη οΨ τυ γομω δ δὲ Ἰηροι εἰ εἶπεν οἰμτεὺ. ἢ Α- 

γωπήσᾷς κυρ κί ῷ Θεὸν (ου ἐν ὅλη ΤῊ ἢ καρδίᾳ (ου. »ὶ Ἂν ον ὅλη | 

ΤῊ Ἴ ψυχῆ (ου, κα Ὅν ὅλη Τῇ ἢ διανοὶᾳ ΡΥ αὕτη 1 πρώτ ἃ με- 

λδυντ.ιθ. Δ γαλη οντολή. -δευτέροι δὲ ὁ ὁμοία αὐτῇ, ̓ Αγαπή σς Ν πλησι(ῷ ᾿ 
(ου ὡς σφαυτὸν. φῳ ταύταις ταῖς δυσῖν᾽ σντολαῖς ὅλος ὃ γόμος ̓  Ἵ 

ἡ κου είως οἱ φέϑφηται κρέμανται. ᾿Σωωρηγμένων: Ὁ ΧΗ Φαξασα ων, Ἢ ' 

ἐπηροότισεν αὐτοὺς 0  ἴηίους λέγων, Τί ὑμὰν δόκει ἰδὲ “ Χεα ΙΝ 

τοῦ: εἰινορ ἡὸς ἐσίν: Λέρρεσιν αἰμπτὸ, ἐϑὰ Ὁ Δαρίσ. Λέ)ά αὐτοῖς, 
Πὼς ον Δαρίο ὃν πνόύ ματι Κύριον αὐτὸν καλῴ, λέγων, 

: Εἶπεν ὃ Κύομος τῷ Κυρίῳ βυ: καϑου ὧν δεξιῶν γᾷ: ἕως 
» ἂν ϑζ " Ους ἐχθρούς (ου᾽ ̓ὑποπόδιονἢ : ποδῶν ἊΝ ; Εἰ οὗ ὑ Δα- ᾿ΕΝ 

( σ᾽ καλεῖ αὐ Κύεμον, πῶς υἱὸς τας Ὁ 11. Καὶ θδεὶς ἐδγευα,- ““Γ ᾿ὐτάμαι 
Ι οὐ 70 αἰυτ διτοκριϑύευαι λόρον. οὐδὲ ἐ ἐτόλμησε {ις ἀπὶ ἐκαίνης Φ ᾿ 
β ' ἌΧΙΠΙ. ΚΓ ἡμέρας ἐπερωτισοι αὐπ: οὐκέτι. Τοῦ 0 Ἰνρι ὁ ἐλάλησε Οις γς: 

Ὶ] : Ν λοις "  Ὅις μαϑηταῖς αὐτοῦ »λέγων, ἐπὶ ᾧ Μωσέως ἐμᾷ ὡς 
β ϑεόραρ: ἐκοίϑισοιν. οἱ γραμμαῖς ὶ "0 οἱ ον παντα οιζ ὅ- 
] σοι ἂν ὀπωσιν ὑμῶν τηρεῖν, τηρεῖτε Καὶ ποιεῖτε' κα παῖ ἔργο αὐ-- 
Ι΄. ἀρ... ς}Ὸ ἥων μὴ ποιείτε' λέλρισι γ.0. χο οὐ ποιοῦσι. δεσμκεύοισι » Φορ “: 
} ἴμα βαρέα κ, ἡ δερβαςεικτα, Χο ̓ὀλιτιϑεα σιν ὄχι Οις ὦμοι 

ἀνϑροόπτον" τῷ Ὁ δὲ δακτύλῳ. αὐτῶν οὐ ϑέλοισι κενὴ σοι αὐ-- 

Ὑ6ι. ρ᾽.Α 

β.Εσδρ...Α 

γα" Πεεὶ τῷ ταλανισμοΐ εν όβο χαὴ Φαρισαίων. 



ἰοῦ 

}] 

1 τοὶ ρώτα 
! 

κλισίας. ἢ 

γδιδώσκθηος.Ε 

Ν φ 

ἃ. "8 ! 

4ὐ οὐρανιος. ἢ 
᾿ς 

ἡ πώτες δὲ ὑ- 
“ ᾽ !͵ 

μεῖς α'δέλφοι 

ἐςε.ἐ 

τ γεοδ, ογ.: 

ν Ὁ 
6 ἵνα ποιησητ..βὶ 

δβιΥ 

σλα 
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τὰ: ποαύτα, δὲ ἃ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι χεθὸς “ὃ ϑεαιϑέωσ αν ποῖς 

ἀνϑρώποις.πλωτωοισί "δὲ: ζὰ ̓φυλακτή θμα, αὐτῶν, Ὁ με- 

γαλμύοισι κράσσεσαι ἈΠ] ἱματίων αὐτῶν. Φιλοῦσι τὲ τί 

αφφοτοκλισίαν ον Ὅς δείπνοις, ᾧ τας «σϑφτοκαϑεδρίας οὗ 

τὶς σἱυυγωγάις, κου ἴοι ἀσσεσμιοις ἂν ταὶς αἰ οραὶς, ὦ Κφ:- 

λέϊοϑοι ιἱποὺ ἢ; δ ϑρώπων ῥαβᾳεὶ ῥαξ(ί. ὑμεῖς δὲ μυὴ κλη- 

ϑητε ῥωβ(: εἷς γὰρ ὅξην ὑμὴμ ὁ ̓καιϑηγητῆς ὁ Χοκεοὺς ᾿πον-- 

τες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐσὲ υὦ ποωτέφοι μὴ καλέσητε ὑμὴμ ΘΖὶ ὁ 

γῆς. εἰς γον ὅν ὁ πωτὴρ ὑμὴμ΄ ὁ ἐν Ὅις οὐρανοὶς".. μηδὲ κλη: 

οῆτε κα ϑηγηταί" εἰς γὸ ὑμὴμ ὅξιν ὁ καϑηγντής, ὁ Χραςὸς. ὦ 

5 μείζων ὑμὴμ, ἔςα; ὑμὴμ διαίκονος Οὐἶες 3 ὑψωσέ ἑαυ ὰ- 

πεινω ϑήσεται "" δεῖες (ἀπεινωσῃ ἑαυΣ, ὑψωϑήσεται. Οὐαὶ 

δὲ ὑμὴν γραμματεῖς κ᾽ Φαφασοιοι χσοκριταὶ, δῖε κατεώίετε 

ταὶ οἰκίας τὴμ χηρῶν ; ᾿ χυδοφασά μάκρα χαθδϑσευλόμδροι" 

Ἵ δια τοῦτο λήψεῶε “αἰ ϑλοσύτερον κρίμα. Οὐα; ὑμᾶν ρα μ.- 

“ν ς λοεί Ι Αλ Ἷ ξ 

ματεῖς τὴ Φαξασοηοιὶ : ΟΌΆΡΙΤΟΙ, 
Ὺ» τλεαίτε τ' βασιλείων. ΝΠ 

Ωγ ΟΊ 9 Ι ς ΄“Ν λ} 3 ! ; 3 

οὐρανγων ἐμιχαθϑαϑεν φ' αὐὸρωπσῶν ὑμεῖς γὼ 22. εἰσερχεῦϑε, 8-- 

᾿ δὲ ὅν εἰσερχομϑροις ἀφίξτε εἰσελϑήν. Οὐαὶ ὑμὴν χραμ.-- 

ματεῖς ὦ Φαφασοοι τ πσοκριταὶ, δε τὐϑλάγετε τίε ϑύλασι 

σαν καὶ δὲ ζηραν, ἵποιῇ σοι ἕνα, πσοϑσήλυτον " τὴ ὅταν γγυηταί, 

ποιέῖτε αὐτὸν ον γεέννης διπλιότερον ὑμῖν. Οὐαὶ ὑμῶν ὁδηγοὶ 

τυφλοὶ, οἱ λέροντες,Ος ἂν ὀμόσῃ ὃν τῷ ναῷ, οὐδὲν ἀξ 
γ' ὁρσῖ 

αὴ ὀμόσῃ οὕ τῷ χρυσίν 1Ὁ ναοῦ, ὀφειλῴ. Μῶωροι Ω τυφλοὶ ες 

.ὦ μείζων ἀξὶν, ὁ χρυσὸς, ἢ ὁ ναὸς ὃ ἁγιάζων τὸν χξυσὸν; Και 

ὡς ἐαὺ ὀμόσῃ οΨ τῶ θεσιαςτηδάῳ, οὐδὲν δε ν"ὃς σ᾽ δὼ ὀμιό
σ ὧν 

πὸ δώρῳ τῷ ἐπωΐω ΣΠΟΝ ὀφείλᾳ : Ἵμωροὶ Ο᾽ τυφλοὶ, ἵε γα 

μεῖζον, Ὁ δῶρον, ἢ “ὃ ϑυσιαςήξκον τὸ ἀγιανζον ̓ ς δώρων χο 

οὐ ὀμόσας αν τῷ θισίωςηθλῳ, ὀμγυφον ἄἀμτῳ, καον πριδὶ 

Οις ἐπανὼ ἀιΐν “ἡ ὁ ὀμιόσοις αν τῷ νας  ὀμνύᾳ ὃν οἰυπτὸ γὴ ον 
σὺ ΩΡ. . 1] ε 5 Ι , “Ὁ 3 3 ἰ .»". ο“Ν 

τῷ χα οικούοτ αὐτὸν Ὁ ο ομοσαζ ον "πὸ οὐρανῷ, ο
μγυφ ον τῷ 

» ΄“ ! » Ι » σ΄ ο "λεν 

Ὶ φρόγῳ κ᾽ Θεού, ὁ ὧν τῷ καϑημλύῳ ἐπῦϑω
 ἀῶ. Ουαυμῖν 

ν “ 

᾿ : δ δ, στοσδεχοτοῦτε ὃ 
γραμμαῖίεις ΧΟΗ (β ΘΚ ΒΊΩ

Ι " τὐμ δά μι 

" τὰ 
3 

ἡδὺ οσμνον, κὸ Δ ἀνηϑον, Κα τὸ ἘΞΠΗ
Ν τὸ ΚΟ ἀφηκατεΐζα βῶρυ- 
. Νὰ μη ἐδοτυτη,ς 

τερϑὶ Ὁ νόμου,τίω κρίσιν,» ῷ
 ἐΛΕΟν, Κο 1 πίον . τοῦ τὰ ἐσὲ! 

Ἄ ὶ ; 

ἊΝ ᾿ς 

ΨἍ7.Ἀ ἘΞ ῸΣ 
..- με 

᾿ ᾿ “ 
᾿ ; . ᾿ εὖ ,ὔ τ ων Ἀ{ΨῸ 

τ Κ ΚΡ ᾿ ᾿ ΡΣ 
-" ; Ψ τ ΤΑ 

Α͂ΒῺ 

Αἰοιβμ μεν 

Μαρ,ιβ.Δ. 
λυ. ἰα, Σὰ 

ΚΗ Ἱ 

Αὐκαο] Τ᾽ Ν 
ὥμΓ : ᾿ 

Β Μαρ.ιβ.ἃ 

λύκ. ἢ , 

Αννα ἢ 

σῃ. Βα β.Δ 

Οἰπαβκδτ' πρὶ ἄ.: “Ἐν ͵τ 

Γ Λεκ.ια.Ζ 



-ιωνιξω., .»...-. δι “΄ῳςἀὐσνῶλθι δὲν ἐμ, 

σεν ἀπ ύρο, υϑράζῶν ἀπῶ δεῤχαιμδ  κιξλοαα,. ἀνος ἀκινδν (ὦ. ἐλ 

“ττῶν δ, πὐνστπρο 2. .- ΡΣ 

κάσσα, - ε -.- -- --- 
“- πον κοι σ τρασον ππασςς - σὸς ὡὧςὐςςς κασι, κω κεν ἂρ σα εν ἀανονπαπο ἐτῦ. ὡς παπαε 

: 

5Ξ5:3::.....:.5.:......55 ς Ἐπ ἣν «αὶ πόα Ὑα ΓῸ να 

ϊ 

»" " 

δι 
ΤΌΝ 

οὐδέ - ΄ 

-: 

ἶ χοῦ κα; 
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Κεφ.ε.Α 

Λυκ α 92 

Δζκ.ια.ΖῈ 

ΚεφΦ.γ.Β 

Τε γ. “1.8 

ἑζριια Α 

β.Παραλ. 

κοὶ.Ζ 

Λυκ..Υγ.}Ὲ 

σ᾽. Ἐσδ', α.Τ' 

ΔΛεκνικα. Ἑ, 

Μαρ ..1γ. γι 

λόκ.κα.Β 
σ ἰ 

44 ΕΥ̓ΑΓΓ. 

ποιήσοι. κοἰγιεῖνα, μυὴ ἀφιέναι. ὁδηο οἱ τυφλοὶ, ΩΦ διυλίζοντες 
᾿ ἘΠΕ ο ϑ λ Ὁ ὧν 

5 κωνωπα, Τ 5 κοί μνηλον κωταπίνοντες. Ουαψυμήν χραμ- 

μαΐῖεις ,, Φαφασαιοι χἰπσοκριταῖ. ὅτι χαϑαράζετε "ὁ ἐξ ὠϑὲεν ἡ 
Ι ν} «ἡ Ι 3 ς. “Ὕ») 

ποτηθίου κου Φ πωρονψιδὸς͵ ἔσωϑεν 5 72 μοισιν᾿ὦξ ἀρπῶγῆς 

ῶ ἀκρασίας «Φαφασοῖε τυῷλε, καϑαθάσον πρῶ ν ὸ ὡυτὸς 
! Ν 72 ἐν ! ὁ κεν ! ἡντῆς, τς ΟὟ Τ᾿ ἀν." 

ποῦ ποτήθλου ἡ), Ἰῆς παροψαδὸς, ἵνώ ϑυηται Καὶ “ὃ γιὸς αὐ-- 

σὺν καιϑαρόν. : Οὐαὶ) ὑμᾶν γραμμαίεις Καὶ Φαφασοιοι υ- 
ς ! ε »] 

ποκριταὶ Ν ὅτι πειρομοιάζετε ἴφοις κρκονιαμδροις, οἵτινες ἐξ ω-- 

Ν 2. ὃν Φαίνονται ὡραμοι ̓  ἔσωϑεν δὲ γέμοισιν ὀςέων γέκρων, 
λ Ι 3 θ ! « λ ς Ὁ ») λ ! 

χοῃ πώσης ἀκαθαρσίας. στὸ Χο ὑμεῖς ἐξωϑεν μὺ Φαινεοὺς 

Οὶς ἀνϑρώποις δέ ζαιοι, ἔσωϑεν δὲ μεςοί ἐςε χπευκρίσεως Ὁ ἐ- 
Ι ο τ: ὦ “ ων τον ς 

γομας. Οοὑυα ὑμῖν χράμματεις κα, Φωρισωμοι γὑπυυκριται, 
« » ἊΝ { γῆς ' . 5 ΩΨ Ν ων λ 
ὅτι ομκοόδιλειτε ςῦν (αΦοι; Τ' ζρθοῷητων., ) κοσμλειτεΐῳ μ»η-- 

“Ὁ ᾿ Ι! ) “5 9 σὸ ε Ὁ 

μειώ τ δκοων, χὰ λέγετε, εἰ ἡμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις τ᾿ πατε- 
ς Ο» ἈῚ ΟΝ λ »υυῖν ΠΩΣ «" ! 

ρῶν ἡμῦν, σ“» αν ἡμδυ κοινωνοὶ αὐτὸν ὧν πῶ αἡμιαΐε τὴὰ χοθο-- 

Δ Φή]ὼν. ὥςτε μδρΊυρέιτε ἑαυΐοὶς, ὅτι υἷοί ἐςε ἢ: Φονδυσουύτων (ὅν: 

χοροφήτας ὑμεῖς πληρωσοί!ε "Ὁ μέζ9 ν πατέρων ὑμῖν. 

᾿ὀφάς,  υνήματα ἐχιδνῶν πῶς Φύγητε Στὸ ὦ κρίσεως Φ γε- 

ἔννης: διῶ τοῦτο ἰδοῦ ἔγω Σστοσελλω χσϑὸς ὑμαῖ, χοδοφήταρ, 
"ἡ Οφοις, Ο γραμμαῖεις" ᾧ οἷ αὐτῶν ΣΟ ΤΟ  ΤΈΨΕΙΤΕ 0 σαυρώ- 

σξῖε, καὶ ΟΖ αὐτῶν μαςιγώσετε ὡν τὰς σὰωαγωγαὶς ὑμὴμ, ὦ 

διωξέεσστο πόλεως εἰς πῦλιν : ὅπως ἔλϑη ἐφ᾽ ὑμας παν αἽ-- 

μα δέχουον. ὠοχαωσομδυον Οὐ δὶ τῆς γῆς Ἔστὸ Ὁ εἥματος ἄξελ 

ΤῸ διχοίου, ἕως τοῦ ματος Ζωχαάφάου ἡοί Βωρα χέου . ὃν 
“ἐφονσωτε μεταξὺ ζῷ ναοί κ' Ψ θισιαςηϑ ἀμί λέγω δ 

μὲν, ἡξάταυτα παῦτα οὐ πὶ Τὶ “πυνεων ταὐτίωυ. “Ἱερουσαλήμ, 
ἱερεσουλήμι ἡ Σστοκείνεσοι (ὅσ᾽ χσϑο Φήταρ, νὴ λιϑοξολοῦσα 
Οιυὶ ἀπεςωλμϑυοις χσϑθς αὐ ποσοίκες ἠϑέλησω, ἐἰχισίζυα.-: 
γαγεῖν τεκγα (ου ὃν πον ὀισίιυάγει ὄρνις ῷ γοασία, ἑαυ 

Ὡς ιὑὺ ταὶ τῆέρυγας, "ἡ ἐφ ἠϑελήσοωτε; ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῶν ὁ 
Ὁ ἐ γῇ , ῥ᾿. λεων ᾿ Ι 9) γι ὁ»""5 ς ο οἰκὸς ὑμὴμ ἐρήμος. λέγω )Ὁ υμέν, Ου μὴμε Ἰσύτε ἀπέώρτι ἕως 

ἂν εἴπητε, Εὐλογημῆμος ὸ ἐρχὸ ος τῳ ὀνόματι Κυράς. 

Καὶ ὀξύϑων ὁ [ηίοις ἐποράψετο δστο Ὁ ἱερα ""ὸ χοθϑσηλϑον οἱ 
' πδινϑνδνι 7 Ὗὗ ὮΦῸὉ 5 λ» εὖ ἰοῦ, , .λ. 4 -“" 

μα ϑητὰὶ αὐθο)πιδεϊξαι ἰυπότας οἰκοδομας “ ΙΕρδ. ὃ δ Ιπ(οις 

εἰ 

σλη 

᾿ι 

Ιο ἀδνχίας ς 

(,.. “ἰμ 
1 ἀπὲ ΐ 

12 ἐφονδπα 

11 φρθςα ἢ 

"Ἅε}ι4 ; Γ 

τ πὶ δ εδ ᾿ 

ἐπορόεπ." Ὁ 
χὁ δὲ ὑπαμν. 
ϑεἰς ὄπυβ!. 



4β.6).Ε" 5. 

φμΌλετε. [ο 

σμγ 

νγῦ Πεεὶ “ἃ σθωτελείας τῷ αἰῶνος. 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. Ὡς 

δ ) δι ότι 9.) 32. Ἂ ὟὟ τν 3 ἡ τ ἄρί να 

εἰτὲν αὐτοῖς. Ου βλεπέτε ΄΄σποντο, ταῦτα ; ἀμίΐω λέγω υμν. 

“οὐ μή ἀφεϑὴ ὧδε λίϑος ὦ ὶ λίϑον ̓  ὃς ου μη κου τα λυϑήσεται. 
ἤ ἃ. ἃ πῶς τ ᾿ς ων". “ : 

Καϑημένου ἢ ἄυα ΘΟ] Τῷ οροῖᾷ τἷμ ἐλώῶν. χοθοσηλῦον 
» Ν λ 9.8 Αἱ "ἢ »»λλεν- ἶ “"ἭἝ. 

εἰνπὸ Ὁ μαϑηταὶ καπ ἰδίαν, λέγονῇες, εἰπέ ἡ μάν, πότε τοῦ τὰ 
"} ιν [τὸ ἴο ! ΜΑΣ ἌΝΔΥΒ Ν ὰ 
ἐςοι!, 1. ΤΙ 5 σή μΈ!ον 1Τ' σῆς “«“ροισίας, τῆς σα τελείας δ᾽ α,- 
“ λῳ» ἜΣ . κ᾽ ο ς 
ὥνος; Καὶ Σοτοκριϑεὶς-ὁ ἰηίους εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε μήζες υ-- 

βὰς [ νιν 7: ἮὯιλ»ν»» 
μᾶς πλανήση . πολλοι Ν ἐλόυσονται ὦ]ι τῷ ὀνόμαπ μῶυ, λέ 

; Ἵ ᾿Ξ ε [ ν ἌΣ" [ 1. 

οοΥϊες. Εγω εἰμ ο Χόαςος" »ἡπολλοις σλανησοῖσί. ᾿νϑυσετε 5 
᾽ Ι Ι ) λ ; ς Ὁ" λ σω . ον 

ἀκοῦν πολέμοις," ἀκοὰς πολέμων" ὁρωτε μη ϑρ9ειοϑε' δδι ἫΝ 

χσο ! ! 5 Ὁ ὦ ηἋᾺ Ι ᾿ Ι πε, ΟΥΑΙ ᾿ 

π.! κυάγα παῦτο" “πυέος δλλ᾿ ὅπω δ Τὸ τέλος. ἐγεριϑησέτωι γὼ ἔθνος ἐ- 

αθλίψς." 

᾿αδαι ἃ. π. 

ὶς 

6 τὸ [μμῶτ|ΟΥ-. 

«.β.γ).η 

γ μηδὲ σαξζα 

Ἴω.γ.ς.2.}.0. 

στιββ του. ο]. 
4. η.1σ]. 

σμοῖ 
α 

σμε 

πὶ ἔθνος, 0 βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. (ἃ σοί) λιμοὶ κἡ λοιμοὶ, 

ὦ σάσμοι κτὶ τόποις. παύτα ὃ ταῦτα ἀρχῇ ὠδίνων“ πότε χύσα- 

δωσοισίν ὑμας εἰς θλίψιν, ᾿ Σστοκ)ενοῦσιν ὑμιαξ" Ὁ ἔσεοϑε μω:- 

σου μϑμοι χποὺ παύτων ἢ ἐθνῶν διω “ὃ ὀνομαὶ μου." Ἴοτε σκαν 

δοιλιοϑίόσονται πολλοὶ, "ὴ δλλήλοις «ἰϑαδῶσουσι, μισήσοισίν 

Σλλήλοις ) ῶ πολλοὶ ψευδὸχσδοῷη ΤΩΙ ἐγερϑησοῦ) Ὶ κ, πλανή- 

σοισί πολλοις δια ὁ πληθωυϑέωαι Υ λυομίαν͵ ψυγήσεται ἡ 

ἀγουπη ἢ πολλων "ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, δες, σωϑήσεται. 

Και κηρυχθήσεται Οῦτο τὸ δ αελιονῆης βασιλείας ἂν ὅλη τὴ" 
δ ] ᾽ Ι! ὯΝ “ΜΝ 5| ᾿ 1 ε [ 

οἰκου μδρη, εἰς μδρτύδλον πᾶσι Ὅς ἐθνέσι" (ὃ τότε ἡξ4 ὸ τέλος. 
Ψ ΣΝ ! ΟΝ εῚ ! νι  δΝ Χ 

ταν οὐὖ ᾿ἰδητε ἡ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ βηϑεν δια 
Ὃν 4, εἼλ',} [ ἘΕΝ ς ) 

Δανιηλ: χυθοῷητο, ἐςὸς ον τοπῷ αγίω,(ο ϑυαγινώσκῶν γὸ 

εἰτω) τότε (Ὁ) ὧν τῇ ἰουδδιᾳ φδυγέτωσοιν ἐπὶ ὰ ὀρή , ὁ ἐπὶ ἐῶ 

δώματος, μὴ καϊχα( αμρνέτω ̓ ἀρα!1ε ὧκ Φ οἰκίας αὐτξ' τὴ ὁ ἂν 
“οἷ 9 ": ) η Ι » ἐν “ν; ε ! ) ε εἶ ᾽ 

πο ἀγὼ, μὴ ο σρεψάτω οπίστυ ἄρω (ῳ ματιὰ αὐτὸ Ου- 
! 

τ ε οὐ (ὦ νὴ Ι ς " ἐ 

τοὺς ἡμέραις , Προσεύχεοϑε ὃ ἵνα μνὴ ἥυηται ἡ Φυγ) ὑμὴμ γά- 
δῳ τ νῦν. 5 ξ Ι 9» ἣχ. «ἣ 0 ΄ ] εἰ 

μμῶνος, μηδὲ ον σωξ αὐτὸ ἔστι “.)» τότε λίδψις μεγοιλη, σία 

: . Ὁ» .- εἰ σὺ χα Υγ .») ᾿ | 3 

ου γέσονεν απ’ ἀργῆς κόσμου, ἕως τῷ νυ. ὅσ᾽. οὔ μη νη).". Εἰ 

» ς« « » ὡ »ὶ ὡ ] ὥῶχ “ 

μή ἐκολοξω ϑηοῦ ομ ἡμέραι ἔχειν αι... ἂν ἐστ ΘῊ “τοσοι σοίρξ᾽ 
3 

ς ε 9 ΄“-ν ο ! 

᾿ δια ἢ Ὅις ἐκλομίουξ κολοξω ϑήσονται αἱ ἡμέραι οκειγαι!. Τοτε 

ἐαν 7ες ὑμὰν ἔπη, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριςος, ἢ δὲ" μὴ πισεύ
σητε. ὃ. 

γερϑηξονται )Ὁ ψευδόγδαροι "Ὁ ψευδοχοθοφηται : (Ὁ δωσοισι 

ἱ ωὗ ἘΤῪ, ΡΣ ΌΣ ΕΡ  πΡΣ ΡΝ δ Οὐρ 

σημεία μέγο λου Ὁ Τέροτα, ΟςΤε πλανήσοι 5,61 δα αν, ουρ 

αἱ ὃ ταῖς ὧν γαςὶ ἐχούσοως, κἡ ταῖς ϑηλοιζούσοις ἂν ὠκείναις᾽ 
ν 

Κεφ...Β 

ἰω.ις.Τ. 

᾿ τς. 
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46 ΕΥ̓ΑΓΤ. 
ὠκλεκοις ἰδοὺ “αεθείρηκα ὑμῶν. Ἐὰν οὐὖ ἐπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ 

Ὧν τῇ ἢ ἐρήμῳ δξη, μη , ὀξελιϑηπε. ἰδοὺ ἐν οϊς ωμείοις, μη πιξευ- 

ση Έ. Ωφην )Ὁ ἡ ἤ ἀφραπι  ὀξερχέτωι ἀπὸ ὁ ἀναπολῶν, Ἢ Φαι- 

ΨΈΤΟΗ ἕως δυσμῶν, ὅτως ἕξοι Ὁ ἡ πουροισία. “ ἀρ τηαις ἀνϑρώ- 
ο εΠ 

που. ὅπου γῷ ἐδ ἐῶν ἢ Ἂ ὸ γήωμα, ς Σ Ἢ σίζυα χθήσονται (Ὁ ἀεί. 
ο 

Εὐϑεως δὲ μῖ ΟΝ θλίψιν Τὴν ἡμερῶν ἐ ἐκείνων, ὁ Ἴλιος σκοῖα- 

δϑίύσεται, "Ὁ 7 ἘΗΜΡΕΝ οὔ ̓ δώσῃ Σ Νὰ Φέηος αὐτῆς. καὶ Ὧ) ἀξέρες 

πέσριιυται Στὸ ο9 “οὐρανοῦ, αἱ ̓δωυάμεις σὴ] οὐρανῶν δεῖς. 
λάυϑησονται. Κα τῦτε Φανήσεται ΣΝ σημεῖον Τ 5 Ὁ οὐ “Ὁ ἃ ἀνϑρω- 

που ον τυ Ὁ ἐρανῳ τ ὧπ Τ0Τε κόλψονται στὰ σοι! ἄ  Φυλα!ης γὴ »)"ς, 

ἃ ὄψονται 
ἐρανού, μ “δαυάμεως Ὁ ἡ δόξης. πολλῆς". 'Και Σποςελὲ Οιὲ 

ἀπέλοις αὐθ μν Ὁ) σοῤλπιιίορ᾽ Φωνης μεγάλης, Ὄ ὸ ἐπισωυαξοισι 

ζὺυὀκλονζοις αἰ, οκ Ξ τεοσοέβῶν ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων ἐραγῶν 
ἕως ἀκρῶν αὐδ!, Απο: 2 ἃ συχὴς μαϑιτε 7 Ὑ πουραξολίμυ -ὃ ὅταν 
ἡσδδ ὁ ὁ κλα δὸς αὐ 00 ἁπαλὸς Ὁ ἴΟ Φύλλα ὀκφύη, γνω- 

σμρτ ὅτι ἐπι ὃ γὼ ϑερορ' ὅτω Ὁ ὑμεῖς, ὅτων δῶτε πανταὰ τουτὶ, 
γινωσκέτε ὅτι ἐγίις ὅξιν ἐπι θύραις ἀμίω᾽ λίγω ὑμιν, 9 μὴ ῃν 
ρέλϑη ἥ ἱ ϑυτα αὕτη ἕως ἂν παῦτα τευπὸ ὅβρηται. Ὃ οὐρανὸς 
Κα ἡ γ5  πουρελά σονται, Ω δὲ λόγοι μου οὐ μυὴ πουρἐλϑεωσι. 

Περ, ὃ ᾿ δήμέ ρας ὑκαήνης ̓ γ]ης ὦ ὡρᾶς οὐδεὶς σι δὲν. ἐδ οἱ 
ἀηξλοι ΣΣ ἐρανών, Εἰ μ᾽ ὁ πουτῖρ ἕλω μόνος. "ἀπ οἰ: δ ων ἡ-- 
μέρα) - Νώς οὅτως ἂν . ἡ πουροισία ὃ ' ἠοδ Θανδρωπου.ὥς- 
“περ γδ ἡ ἡοῦ ὧν ταῖς ἡμέραις ταῖς ϑο9 8 5 κατακλυσμῷ ῥώνον- 
Ἴες καὶ Ἀ, πίνοντες, γαμόντες Ἢ ἡ ὀκγαμιζοίες, ἄγϑα ἧς ὑμίῥας 

Δ εἰσηλϑεϊν ὼς εἰς Τ Τ᾽ μβ ωπον, κὶ Ὁ τς ἐγνωοξ, ἕως ἤλϑεν ὁ καΐακλυ 
σμος, ᾧ ἢ ἸΡΩ ἁπανται' οὕχως ἔσο ̓  ἡ ἱ φρνοισία σ Ὁ ἡού Ὡς λυϑρὼ 

πως “Τότε δυο ἔσονται - Τύυ Ὁ ἀγρῳ ὁ ἃ εἰς «ὐραλαμβανεται, ἢ 
δ εἰς ἀφίεται. δυο Χλήϑουσαι: ον πζὺ "μυλωνι "μία αὔραλαμ- Ὁ 
ξάνεται,  Ἀ μία ἀφίεταρ. εἶ ρηγορήτος οὐ, ὅτι ἐκ δἰδαῖς ποίᾳ 
ὧρᾳ ὃ Κύρκος ὑμημε ἐρχέται - “ἐκεῖνο 9 τἀ εἰ κο ες Εἰ ἠδ, ὃ 
οἰκοδεατὸ ἴω ποίᾳ Φυλακ 0 ὁ κλόπβης ἔ ἐβχέται, ἐγρηλόρησεν δὐ, 
"ὦ ὅχκ αὐ εἴασε διορυγίϑαι᾽ ̓ πίω οἱ οἰκέαν᾽ αὐηθδ. Διαὶ ζῦτο καὶ 
ὅμέε γιγεοϑεὶ ἕγομμοι, ὅτι ἡ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς Τὰν ἀνϑρῶπου 

 ἣον ΤΩ ἀνδρωπου ἐραθ δον 67π| ἐπῆν γεφελῶ ων ᾧ 
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το 

σξς 
ε 

- ἜῬχνο" 

Ἴ: Πεοὶ δέκα ἡξδοφων: δ᾿ Πρεὶδ Ὁ πἰλοντελαζότων., 

ἐρχέται . τί ἄρας ἄξὴν ὁ πιςὸς δοῦλος νὴ φρόνμος, ὃν κατές 

σησεν ὃ κύξιος ἀν᾽ ἐπὶ ᾧ ̓ Δεοριπείας αὐτῷ , τῷ διδόναι αἱὐ-. 

τοῖς τίω ̓ϑοφίω δι ον καιρῷ μακχρίθα, Υ̓ ὁ δουλος ἐ ἐκαινος, ὃν ἥ- 

ϑωὶ ὃ κύξκος εἰμλφ Ὁ δδρησς ποίοιιντα οὕτως. ἀμίω λέγω ὑμῖν, 

ὅτι ἐπὶ πασι Οἱς ὑπὰ βλϑύσίν αὐτῷ Ω: καΐζοιοησέ αὐτὸν. ἐαν 3 ἀπηὃ 

κακὸς δουλος ἐ ὠκέινος ὡν τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῷ , Χρονίζᾳ ὁ ὁ κύρ εὸς 

μου νυν δ ἄρξηται τὐπῖεν εἶν σίμυδούλους, “ἐώϑιειν ἢ δ Ὁ 

πίνειν μῷ τρβῇ ριον Ἷξ ὁ 0 κύξλος ἷν δ: δούλου ἐ ἐκαήνου ἐν 

ἡμέρᾳ! ἢ 8 ἐ πσεοσόοκα, ὼν ὧρᾳ ἡ οὐ ̓ γινώσκᾷ, Ὁ ὃ δεχοτομιήσέ 

αὐηὸν, Ὁ Ὁ μέρος ἀμ νὰν τω Ἰυσκριτῶν ϑησᾷ ἐκεῖ ἔςοι ὃ 

᾿χλαυθμος καὶ γ) ὃ Θρυγμμος ὃ’ ὀδόντων. Τότε ὁμόιωϑησ 

ἥ ' βασιλεία, Τὰ ἐραγῶν δέκᾳ τ ϑένοις, α αὑτινές λαιβουσοι ταῦ 

τὺ 'δὰς αὑτῶν οὐξένλϑον εἰ εἰς ἀπαντησιν ἫΝ γυμφίου. Πέν- 

Τέε δὲ ἡ Ὅπι ὸξ αὐτῶν Φρόνιμοι, κ' “αἱ ̓ πέντε μωραί. , αὑτινες 

Αἰχυκ.ιςτ 

μώραμ , λοι οὔσαι ταῦ λαμπαδὰς ὁ ἑαυτῶν, Ὡ( ἔλαβον μὲ ὁ {-- 

αὐτῶν ἐλαμον" αἱ δὲ Φρόνι μοι ἐλαιίξον ἢ ἐλαμον ων ὅις ἀπείοις 

αὑτῶν. μἱ ΠΧ. λοιμαποέ δῶν αὐτῶν. ̓Χρονίζοντος ὃ Ὁ 1Ὁ γυμφίϑ, 

ονύροιζαν πὰ σοι," δ ἐκοίϑευδὸν. μιέσης ̓  γυ κηὸς κραυγή " γέγο- 

γεν. ἰδοὺ ὁ 0 γυμιφίος ἔρχεται, ἐξέρχεϑϑε εἰ ες ἀπαιντησιν ἀμφ ΠΝ 

τεἠγόρϑυσαιν σοίστι ἂν ὁ παρϑένοι. ἐκεῖναι," ἐκὸ σμλήσουν τας λαμ 

πᾶδας αὑτων. Αἱ : μώραι ταῖς Φρονίμοις εἶπον, Δότε ἡ ἡμαν 

ων Τῷ Ὁ θαίου ὑμὴμ, ὃ 01 αὐ ὁ λοιμιπειδὸς ἐμὴν γβῴνωυται. Απε- 

κρίϑησουν δὲ αἱ Φρόνιμοι, λέγϑυσοιι, Μήποτε ἐκ ϑρκέσι ἡμαν 

᾿ ὑμιν. ᾿πορόνεϑε: 5 ) μάλλον τϑθς ὅν πωλθιιοταρ, κ. ἀρρρο 

σουτέ ἑαυταῖς. Απξαλομὴν ων δ αὐ τίον ὧν ἀοφοίσοαι ἦλϑεν ὃ ΜΕΝ 

φίος, Ὁ αἱ ἕρριμοι εἰσηλϑον μετ ἀιΐ εἰς ὧν γάμοις, ἐκλεί-- 

Ἢ ἥ ϑύραι. ὕςερον δ ἔρχονται Ω αἱ λοιποὶ παιρϑενοι, δξοτνοὶ 

Κύρκε κῦθλξ ἄνοιξον ἡ Ἡμήν. Ο: δ ἀποχριϑεὶς εἴπέν, Αμίω λέ-: 

γω ὑμᾶν ὑπ ἰδ ὑμᾶς. ὙΤρηρορειτε οὐ. ὅτι ὅκ δἸδδυτε τίω ἡ- ῤ 

μέραν οὐδὲ ἡ Υ ὥραν᾽ - ἡ ὸ ὑὸς τὸ ἀνϑρώπου ἐρχέτα!. Ὡς 

πέρ γὉ ὦ ἀνϑρωπος λποδημῶ, ἐκώλεσε (ὧν ἰδίοις δούλοις, καὶ 

πουρέδωχαν αὐηοις ο ὑπούρβοντα αὐδηρό' κὶ "Ὁ δ Σ ὑδὺ ἔδωκε πέντε 

ἄλαντα, ᾧῷ ἢ ) δύο. ῶ ἢ δὰ ἕν οὐκοίσω τὶ γίω ἰδίων δου μάν" ἐ- 

πεδίήμησει ῥϑϑεως. Πορδυϑεὶς᾿ 5 0 Φ πέντε οι λον τα λοι ὧν; 
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48 ΕΥ̓ΑΓΓ. 

εἰργασοιτο ὡν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν ἄλλα πεϊτεΐαιλαντα. ὥ- 
σούτῶς νὰ ᾿ ὁ 1, δύο οὐκέρδησε: καὶ αὐτὸς ἀλλα δυύο.ὁ 3 ( ἐν λοι- 

ίων. ὠπελϑὸν ὀρυξεν: ον Τῇ )Η,ᾳ ἡ ἀπέκρυψε η9 δργύφκον τ "- 

κυρά αὐξ. μ᾽ 5 χρόνον πολι »ἐρχέ ὁ ὁ κύφμος Ὧ δούλων ἐ ἐκεί 
γων. ῶ σίζυαἱρ μεῖ αὐτῶν λθλον εκ - 70 «σδϑσελϑῶν 0 ΧΩ πέντε 

ζὨώλαντω λφξων, χαδοσήνείγοεν ἄλλα πέντε λαντα »λέγων, 

Κυ ἔκ, πέντεζλαντὰ ΣΕΙῸ τὐρέδωκας, ἰδὲ ἄλλα πέντε ὥμλαν- 

τα ὀκέρδησο ὑπ᾿αὐτοιφ' ἜΦΗ: ὃ ἀπὲ ὁ Ο κύρκος ΟΝ Εὐ δουλε 

ἀγαϑὲ κα πισέ, ἐπὶ ὀλίγαι ἧς πιςὸς. ἐπὶ πολλῶν. σέ κωταςήσω. 

ἐΐσελϑε εἰς ἢ χαραν φ κυρίῳ Ου. Προσελϑὼν ὃ η γ δὰ δυοΐα- 

λαντα λαίξων͵ εἶπε, Κύομε, δυοΐᾳλαντά μοι αὐρεδωκας, Ἰδὲ 

ἀλλα ΨΝ νῦμα ἐκέρδησοι ἐ ἐπ’ αὐτοῖς. ΕΦ᾿ αἰυπεὶ ὁ : κύθλος 

δ΄ Εὖ δουλε ἀγαϑε Ω πιςέ, ἐπὶ ὀλίγαι ἧς πιρορ, ἐπὶ πολλῶν 

σέ κατοιφήσιο. ἐσελϑε εἰς τέων χαρὰν ἕ' ὅ κυξίου ὡ. Προσελ-- 

ϑὼν δ Ἂ δ Τ᾿ ἕν (ἀλαντον εἰληφως, εἰπέ Κύρμκε, ἔγνων ε δῖε 

σκληρὸς Εἰ ἰ ἄνϑεθοπος »ϑεράζων ὃ ὁποῦ ὃ ἐασειρας, ἢ συώγων 

᾿ ὅϑεν ᾿ διεσκκορπισοιρ. ἴῃ ̓φορηϑεὶς. ἐπελϑῶν ἔκρυψα ἡ Ω9 α. 

λάντον (ου ὡΨἽη γη 7), Ἰδὲ ὁ ἔχής δ σον. Αποκριϑές 5 ὃ κῦρος ἘΝ 

εἶπεν οὐυπτὸ ,Πονηρέ δυύλεκαι ὁ ὀχγηρέ, ἤδᾳς ὅτι ϑεθαζω ὃ ὁποῦ ὃς 

ῥαπειροι, Ρ σίυώγω ὅϑεν 5ὶ ῤ διεσκόρπισεν ἢ ἐδ οὐ σε βαλεῖν "ὁ 
ϑργύξιον μϑυ Ὅις ῥραπεζίταις, καὶ ἐλϑων ἐγω ὑκομισοίμέω 

ἂν Ὁ ἐμον οἷ τόκῶ. ἄρατε ουω ἀπ᾽ υᾳ Ὁ δ ύλαντον, καὶ ᾿ δὸτε 

ΞΡ Ν ἘΞ τῷ ἔχοντι τὸ ̓ δέκα τάλαντα. πῷ Ὁ ΤΡ ἔχο 6 ψ: παντὶ δϑήσεται, 

Ἀπ, Τὶ κ ὰ αὐξλαυευϑησεται στο ἢ Ἂ Τῷ μὴ ὑχοντος, ὸ ἡ ὃ ἐχ! Ὄρϑήσεται 
ΤΙΒ ; ὠφ' ἀυ. .(2; 'ῷ ἀλφειον δου λον ὠκᾷάλλετε εἰς Ωὃ σκότος Τὸ 

Ἢ ξα ἐξωτερον' ὡκά ἴγο 0 κλαυθμὸς νὰ - 0 βρυγμὸς Π' ὀδόντων. ὁ- 

“Ἵ ταν ἢ ἐλϑη ὁ ἡὸς Τῷ Ὁ ἀνϑρώπου ΟΡ ἢ δοξι αὐτῷ . πούτες Ὧ 
ὧγιοι ἀππέλοι μείαύτε, τῦτε τιϑισ ἐπὶ φρόψου δόξης αν χα 

σἰζνα,γθήσεται ἐμιασθϑεϑεν νῷ παύτα τὰ ἔθνη οκαὶ ἀφορκει 
αὐτοις ; εἰσὶ δλλήλων ὡς πῷ ὁ 0 ποιμίω ἀφοράξῃ τὸ ἐσεϑξατα 

στο ἢ ὁ ἐρέφων κὴ οὐσέ τὰ μδὺ φεϑθατα ἀκ δεξ ὧν αὐτῷ, ᾿Ν 
ἴω ἐκ δὲ ἐράφια ἐξ δὐωνύμων. τότε ἐρᾷ Ο  βασιλεις Οις ἐκ λξιῶν 
πεν ΞΩ αὐξ, “Δεῦτε Ὧ δὐλογημὗροι ὕπαζξος μου, κληρονομιησεξε ἢ ΄' 
ἐζεκ.ιη.Β ἡγοιμασμένίω ὑμῶν βασιλείαν" Στὸ κωταρολής κὸ κοσμκου. ἴω 

'“πείνωσα 
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Δἰπιρλαί 
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. Ὁ 49. 

"“είνωσα, »». Ὁ ᾿ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν: ἐδέψψησοι, "ὦ ἐποτίσουτε! 

με" ἕένος ἤμίω, ᾧ σίώωη γαὐγετε με᾿ γυμνος κα ἡ φἰἜ με ὠλετέ 

οβᾷ ᾿ἠϑένησοι  ἐπεσκέψαϑέ μεν πώ. ἡἤμίω, δή. τ ὍἘΤΕ 

πσεθς Μέ- Τότε Ἀποκριϑήσο ἰυπὸ οἱ οι δύζομοι, λέροντερ, Κύξμέ, 

πῦτε σέ ἀδομὸν πεινῶντα ΚΟ ἐδρόψαμδυ: »ἢ ̓ διψψῶντα, κ᾿ γ ἐπὸ 

“σα μϑυ ; πότε δὲ σε ἀφρὸ ξένον. ὦ (ἐνηγαγομδρ: ἤ γυμνὸν, 

καὶ δ κεδαλομδυ: ̓ πότε δὲ σέ ἀδομὸν ἀδϑενῆ, ἤ ον Φυλαυίῃ, 

ΩΟ ἠλϑομὸ τσϑός σε Καὶ Χποκριϑὲς ὁ ῦ ΚΉΒΚΟΝ. ἐρά αὐτοῖς, Ἀ» 

μίω λέγω ὑμῶν, ἐφ ὅσον ὑποιήσοιτε ἐν! ὶ Οὐτων ; Τ' ἀδελφῶν μϑυ 

Ὁ βαλήσων, ἐμοὶ ἐποιήσουτε. ΤΟΥ: ἐρᾷ Ὁ ) Ὅις ὧξ δθωνύμων, Πο- 

ρόνεϑε ἃ απ’  ἐμοό οἱ κατηρφυμδιυοι, εἰ εἰς ὁ πὺρ τὸ τὸ αἰώνιον ζ; ἤτον 

μασμένον τῷ ̓διαζὸ ολω ὍΠ ιΟς ἀγέλοις ἀῷ. ἐπείνασεν. γα, 

εἡ “7 ἐδώκατέ μοι Φαγειν' ἐδδλψησοι, κὶ γ) ἐκ ἐποϊεσουτέ μὲὶ ζένος 

μρα οὐ σζυηγαίγετε με γυμνὸς, καὶ οὐ ̓ αὐ κεξαλετε μέ" 

ἀϑοῖς καὶ ων Φυλακῃ, Οὐκ ἐπεσκέψαϑε ὑμένι . Τότε δυτοκρι- 

ϑήσονται οἰωπτὸ ἊΣ αὐτοὶ »λέλοντες, Κύρ εε, πότε σέ ἐδομδυ σπέι- 

νῶντα, ἥ Ἰδιψώντα, ἥ ̓Ξ: ΝΣ Ἵ γυμνὸν, ἦ αἰοϑενη, ἢ ὧν » Φυλαῦιῃ, 
Χαὶ ου  δϑοικονήσειμδῳ (οι: Τότε Σιτοκριϑήσεται αὐηϑις, λέγων, 

Αμίω λέγω ὑμῖν, Φ᾽ ὅσον ἕωκ- ἐποιήσουτε ἑνὶ ὶ Οὐτων ὃ γ' ἐλαγά- 

βῶν, οὐδὲ ἐ ὀμοὶ ἐποιήσουτε. “Καὶ ὠπελόυσονται οὗτοι εἰς κόλασιν 

᾿ αἰώνιον, Φ 3 9 ) δίκαιοι εἰς ζω αἰωνιον. Κα; ἐγήμετο 

ὅτε ἐτελέσεν ὃ ἴη οι ταντας Ὅι λόροιρ ζυύποις, εἶπε Όις πιὰ 

ταῖς αὐ, Οἰσαϊεῦτι μτ' δυοὴ ἡμέρας ὁ πα όγα γίνεται," ὃ ἱὸς 

ὅ 5 ἀνθρθόπου φϑραδιδοται εἰ εἰς “ὃ σαυρῳϑέωυαι, “Τότε (ἰνή γήχθηος, 

οἱ ἘΣ καὶ οἱ γραμμαήειρ᾽ Κα οἱ ; πρεσβύτεροι ἧξ λαοῦ 

εἰς τίω αὐλίω Τῷ ϑρχερέως Ἢ λέρσ μδρου Καϊαφα,ῷ στυς- 

ξουλάσαντο ἵ ἵγα, ὃν Ἰη(οωυ κρατήσωσι δόλῳ, Ω Σστογέεἰνωσιν. 

ἔλΕ ον. δὲ μη ὡν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μνὴ  ϑυρυξος γϑύηται ον “πω ᾧ λαῴ. 

"Τοῦ δὲ ἰη(οὐ “βυομϑρ ου ἐψ Βηϑανίᾳ ον οἰκίᾳ, Σίμωνος 75 λε- 

χσϑοό, πϑϑσηλϑεν ἰυτὸ γη ἡ χλαξασρον μύρου ἔχο
υσοι (α- 

ρυπιμου ; καὶ κατέχεέν ὀλὶ τίι κεφαλίω ΠΩ Ὁ ἀναλιειμδυν. 

ἰδόντες ὃ οἱ  μαϑοται ΓΤ Ὁ. ἠγανανατησοιν, λέροντές, Εἰς Ἰ ἡ ἀ- 

πώλεια αὑτη:ἠδεω Ὁ Ὁ Ὅυν ἡ ΝΣ μύρον χορουϑέουαι, πολλοΐ, 

χα! ̓ δοϑέωναι γῆωχοῖς. Γνοις δὲ ὁ ὁ ἰηίοις εἶπεν “ἊὮ κόποις 
ἷ. 
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4ο Ὁ ὙΕΓΑΡΕῚΣ 

αὐρέράτε τῇ τῇ γιυαρώ; ᾿ ἐροον )Ὁ καλὸν εἰργασουτο. εἰς ἐμε. παι- 

ποτὲ γα τοῖς  πῆωροις ἔχετε μθ' ὁ ἑαυτῶν ἐμὲ ὃ οὐ πούτοτε ἐχε- 

νος Θαλούσοι γα, αὑτῇ δ μύρον ζῦ»» ὡρν π σώματος ἥν 

χϑϑς τὸ δντα Φιάσαι ΜῈ ἐποίησεν. ἀμίω λέγω ὑμὰν, ὅπου ἐὰν οι 

" ρυχθὴ τὸ  δαήέλιον υτοὺν ὃ ὅλω τῷ κόσμῳ, λοιληιϑησεται 

τ ΗΝ καὶ ὃ ἐποίησεν αὑτὴ εἰς ̓ μνημοσίωυον αὐτῆς. Τότε πορευϑὲς 

ες τω δωδεχα ὃ λέω μῶμος ἰούδας ἱσκαριῶώτης, χοὸς Ὅι; 

ϑρλιέρεῖς, εἰπέ, Τί ϑελετέ μοι δουδαι, καγω ὑμῖν αὔραδωσω 

αὐπόν; Οἱ: 5 ὑρησουν πον 5 φολάίκονζ ἐ ᾿ἀργύρκα: Ἢ στο τοῦ: - ἐξη- 
Μαρ σῇ. Β΄ 
λόκκΟ.Α 7ε! δὐκαιείαν νά αὐτὸν αϑρασῶ." ὝΗ δὲ τοδϑότη Ὡ- ἀζύμων ἕν 

Ὡδϑσηλϑον οἱ μαϑηται ἸΩ Ὁ ἰηρό, λέγοντες εὐυπὸ, Πού ϑέλεις 

ἑτοιμάσω μὸν (οι Φαγεῖν τὸ παιογα; Ο δὲ εἰπεν, Υπὰ ΤΡ εἰς 1 

πόλιν χοοϑς Ὅν δέινα ὮΙ ̓ ἐἴποί!ς εἰνπεὸ, Ο διδασκαλος λέγ, ὃ 

καιρὸς μου ἐήὰ ὅξν σοθὸς Ἂν ποιὼ “Ὁ παχα μῷ Π' Ὁ μαϑητῶν 

μϑυ Και ἐπούησοιν οἱ μαϑηταὶ ὡς ̓σωυέταξεν αὐτοῖς ὃ ἴσοις, 
Μαρ.Ιοἢ.Β Ὄψια ἘΣ μδρ σοῦ χρεκ Τ' ". ἡτοίμαο: Ὁ παιγα. ας ἢ γγυομλμης ἀνέκειτο μ᾽ Φ ̓ 

ἜΠΗ δωσέχα,- Κομ ἐ ἐοϑιόντων αὐτῶν εἴπεν, Α ἱμίω" 'λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰς 

ὡξ ὑμὴμ φῦραδῶσς με: ἡν ἡλυπούμδυο σφόδρα, γ ἰρξαντο λέ- στ 

γὴν ἀυπὼ ἕ ν᾿ αὐτῶν, Μήτι ἐγω εἶμι, Κύραο δὲ Χποκριϑής παι 

ἦν ̓ εἶπεν, Ὁ ἐμξαψας μετ ̓ἐμούεν τῷ Ὁ πρυθλίῳ Ἐλχεῖρᾳ, ὅτὸς ε 

ἴω.1γ.Β με εὕδα δέν. 0 ὁ μδ ὑο το ὅ 5 ἀνϑρώπου ὑποιγή, καϑως᾽ )έ2ρα- οὐ 

αι «δὰ αὐτῷ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνδρωπω ἐκείνῳ, δὲ οὗ ὁ ἡος φ" ἂνγ.-- 
ϑρώπου ̓αϑὐραδιόδοται. καλόν [ωὺ ἢ μευῆεν εἰ Εἰ σκ ἐδυνήθη ὃ ἄνϑρω- 

Τ᾽ σὸς ὠκεινος. Αποκριϑές: ι Ἰούδας ὁ φϑραδιδοιὶ αὐ, εἶπε, Μή- σπγ 

κ-Κοριια.Ἐ τί ἔγω εἰμὶ, ῥαξοί Λέγ αὐτῷ, Σὺ εἰππρ. ̓ Ἑώτοντων ὃ αὐτῶν, ξα 

λοίξων ὃ ἰηίους δ ὡρῶν καλ᾿ ̓ϑλογήσαρ᾽, ἔκλασεί Ω ἐδιδου ΟΙ: Δῃ 
ἱαωϑηταις,κ) ἐπε, Λαρεῖ ,φαγέτε' ἽἼξι 5 ὃ σῶμα με. Καὶ “ 
λᾳίξων ἢ Ἵ ποτήθκον ἌΘΩ [δθχαθατησαι, ἐς ἐδίωκεν αὐτοῖς, λέγων, 

Πίξτε ὧξ ἀὐ παϑτες υτογαρ ἼΧ ΚΣ αἷμα μῶυ Ὁ τῆς χα νῆς᾽ 
διαϑήκης, Ἢ αἷϑι πολλῶν ὀπιχειυόμδυον εἰ εἰς ἀφέσι ἀμδρτι- 
ὧν. Λέδω 3 ὑμῖν, ὅτι εἰ μὴ πίω ἀπὶ' ἄρτι ὀκύνυ 5 ω γϑυνήμα- 

“Ὅς τῆς ἀμπέλου; Ἕως Φ ἡ ἡμέρας ὠκείνης ὅταν α.)8 πίνω μ᾽ 

μαρία ὑμδμ; καινὸν ῳ τῇ βασιλείᾳ, Π' Ὁ παϑος μώυ. Καὶ ύ ὑμνήσαντες, ἐν 

ἴω, ισ.νυσὶ ὀΐξηλϑον εἰ εἰς ηὃ ὀρος 7 βαιῶν.᾿ Τότε λέγ αὐζις ὃ Ἰηῷ Πὼν- να 

κ 

αὐπῖς 

4 ἐμξζαϊι. ὁ 
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φος 

ἕπ.β 
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ἕξ Περὶ ὃ κοὐβοιδόσεως τῷ Ἰουϑὼ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ᾿ 

τες ὑμεῖς σκουνοδαλιοϑίοσεαϑε ον ἐμοὶ ον τὴ ἢ γυκτί ταυτῃ. λέγρα 

σῆαι γα, Ῥαᾷξωὶ 7 ποιμῆυα, ῶ διασκορπιεϑησεται τὰ ἡσθϑ- 

ξατα ποίμνης. μ᾽ δὲ “ὁ ἐγερϑέωσαι Με, ̓ περαξωὺ ὑμας εἰς 

τΐω Γαλιλαίαν. Αποκριϑεὶς δὲ ἽΤέϑος εἶ εἰπεν ἐἰυπὸ, Εἰ Ὁ πα-- 

τες σκαιγοδδι λιοϑη(ο ) αν» (οἱ. ἔγω  οὐδεπόϊε σκανδαλιοϑή (μαι. 
ἜΦη οἰκπτὸ ὁ ἴηίοις ̓ Αμίω λέγω (ὁ ὁπ ον τοῦ τὴ Τῇ νυκτί, πρὶν 

ἀλμασαῦ Φώνῆσει!, πεῖς ὠπουρνησι {12: Λέγ ἀυπ ὁ 0 Πέϑος, 

ὧν δέῃ Ω σζλυ (οἱ ἀποθανεῖν, φ μή Ἢ ̓ὠπαιρνήσομιαι. Ὁμοίως 

Ἷ παντες οἱ μα ϑηταὶ εἶπον. “Τότε ἐρχέται μετ᾿ αὐτῶν ὁ ἴη-- 

(οὗ εἰ εἰς γώφκον ἌΈΡΙ υδοον Γεθσημανη,") λέγ ἧο!ς μαϑηταῖς, 

Καϑισοιή: οἰλῷ ἕως ' αὶ ἀπέλϑὼν πυϑοσεύξ ἜΗΙ ὠμι4. Καὶ [Φἰρα- 

λαβων 7 Πέζον ΚΘῚ (Οιυ δύο υοις  Ζεβεόαι ου ἤρξατο λύπε!- 

ἀχ Ὁ αἰδημονεῖν.. Τότε λέγ αὐτοῖς, Περἀλυπὸς ὅξιν ἡ ψυχν 

᾿ς βου ἕως ϑανώτου. μείνατε ὡδὲ οὐ )6 γορεῖτε ἸΈΡΗ ̓ἐμιοό. Καὶ 

«ϑεϑελϑῶν μικρὸν, ἔπεσεν ἐλ τϑέϑσωπον αὐτῷ «σεϑσευλθ- 

χω. - λέγων, Πατὸ μου, ΕἸ ἰ διωιναπον 6.1 ,αϑρελϑεῶ « οὐ ̓ἐμιοὺ 

ὃ ποτ! 6 ον το. πλίευἐχ ̓  ἐγω ̓ ϑέλω ΡΝ ὡς σύ. Καὶ ἐρχῷ 

χροςῶις μαϑητας Ἀ εὐθέσι αὐζοις καϑεύδονταρ, ἃ λέγ τῷ 
Ππέζῳ, Οὕτως σκ ἰρυσοιτε μίαν ὥραν )θηγοβίσαι μετ ἐμοῦ 

θη ορείτε, ῶ τοξϑσεύχειϑε, ἑνοῦ μὴ εἰσέλιϑητε εἰς πειροισμιὸν. 

τς ὃ μδ πνέυμα χυϑόϑυμον, ἡ δὲ  σορξ αἰϑενής. Πάλιν ὡκ δεὺ-: 

" πέρου ὠπελϑῶων ,πτερούυξαΐ λέγων, Πάτερ ΕἸ εἰ ου ,δαυα- 

τ ουῦ ἡ Ὁ ποτίθλον πουρΐϑειν ἀπ’ ἔμου, ἐὰν μ᾽ αὐν πίω, 

δβυνϑηῶ τ 29 ς ϑέλημα (ου. Καὶ ὅϑων εὑρ ἀσκά αὐτου πάλιν και-: 

ϑεύδοντας ἢ ἥσων γαρ αὐτῶν οἱ ὀφϑολμοι ὶ βεξαρημδροι. ( ἀ- 

Φείς. αὐζις. ἀπελϑων πεῖλιν »περοηυξαΐζο ἐκ τεῤζυ,᾿ ὃν ΡῈ 

“ὃν λόγον εἰπῶν. Τότε ἔρχεται τδθς ζι ΑΕ νὐθ καὶ 

λέγ αὐὔόις. Καϑεύδετε ἡ ," λοιπὸν ὦ ἀγωώποεοϑε" "ἰδοὺ ἡτίρκεν 

ἡ ἱ ὥρα, ὦ ὁ ἡὸς Τῷ ἀνϑρώπου ῦῖρα δε δοται εἰς χείρας ̓ὡμδρ- 

ὥλῶν. «ἐγείρεθϑε, ἀγω δ. ἰδοὺ ἡγίρχον ὁ 0 αὔρα διδοις μέ. Και 

ἐπι Αμῃ Ὁ. λοιλοιυζς, ἰδοὺ [οὐδαρ εἷς αἷμ δουδέχα ἦλϑε, Ο μετ 

ἀμῃ ὄχλος πολι μῷ μαχοηθῳν. ΑΙ ἱξυχῶν, Στὸ : ϑρχίος 

ρέων καὶ πρεσβυτέρῳν ν δ λαοῦ. Οδὲ αὔρα διδοι αὐ ον, ἐδῶ- 
καν αὐζοὶς σημεῖον, λέγων, ὧν ἂν φιλήσω, αὐτὸς ὅξ1" κρατή- 

4.11. 

[ι] Ω. 

ΖΑΡΡ.1γ: Γ 

Μαρ."ς.Β 



Γεθ... 
ἀποκ. 7." 

Ἡσαϊσνγ.Β 

Γω.(.Δ 

Κεφιχειδ. 

α. ϑεσ.σὴ. Δ 

δωμ..1σ).Β 
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ς2 ΕΥ̓ΑΓΙΓΙ. 

σοΐϊε αὐτὸν. Καὶ ὐϑέως χυδοσελϑῶν τῷ ἴησοί εἶστε Ξ Χαιρε 

ῥαβίί. κω! κατεφίλησεν αὐτὸν. ὁ δὲ ἰηζοιξ {πεν αὐτῷ, Ε- 
ταῖρέ, ἐφ᾿ ᾧ παρῴ; Τότε χσδοσελϑύντες ἐπέξαλον ταὶ ὙΕΙ- 

3 ἡ Ἂν ᾽ 3. λ» λο .ω» 4 

ρας ὁ) ὃν Ἰη(ουυ͵, ὦ ἐκρώτησοιν αὐτὸν. Καὶ ἰδοὺ εἰς 3: μ᾽ ἴη-- 
(δ᾽ ὠκτείνας τίω χεῖροι, ὠπέασασς τίω) μάγοι ραν αὐτῷ" καὶ 
πουτοίξας ῷ δου λον Τῷ δρχιερέως, ἀφάλεν ἀν ηὁ ωπον. 

Τότε λέγᾳ ὠυπὸ ὁ ἰηίοις, δτοςρέν ον σου τίω μα γαιραν εἰς 
τὸν οπον αὐτὴς. παντες γωρ οἱ λοι(ὀντες μάχωμραν, εν μα- 
γα ρᾳ ̓ δ΄πολοωυται .ἦ δοκεῖς ὅτι οὐ διαιυαμιαι αρῖο «ϑακαλέ- 
σοι (ὦ πωτέροι μου," ζὐοαςησά μοι ᾿ πλῴοις ἢ δωδέκα λεγε- 

ὥνας ἀπέλων ; πῶς οὖ πληρφϑῶσιν᾽ αἱ “γραφαὶ, ὅτι οὕτω 
δεῖ γγυξας . Ἐν ἐριείνῃ Τὴ ὧρᾳ, πεν ὁ ἰηίους Οἱς ὄχλοις " Ως ἐ- 

πὶ ληφήν ὡξήλϑετε μ᾽ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλα(φν'με. 
᾿ς κοι. ἡμέραν χοϑὸς ὑμας ἐκαϑεξζὸμίω διδοώσκων ὡν τῷ ἱερῴ, 
οι ἕως ἐκρωτήσουτέ μυε. Τοῦτο ἢ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρφοϑῶσιν 
αἡ᾿ γραφαι τω ζοδοζητῶν. Τότε οἱ μαϑηταὶ ποαΐτες ἀφέντες 
αὐτὸν ἐφυνον. "Οἱ δὲ κραϊησαντες (Ὁ) ἱη(οιῶ ἀπήγανον 
χυϑὸς Καϊωφαν ᾧ δρχιέρέα, ᾿ ὅπου οἱ γραμματεῖς Κα] οἱ 

πρεσβύτεροι σἰξνή γθηοξ. Ὁ δὲ Πέζος ἠκολούϑᾳ εἰμπτὸ ὅδπο μα- 

κρόϑεν᾽ ἕως Δαύλῃς Ψ ὼρ χιρέως. Καὶ εἰσελϑῶν ἔσω ἐχοί.ϑητο 

μ᾽ η- ὑπηρέτων , ἰδξιν ηὃ τέλος. (ὦ) δὲ Ὄργεέρεις Ὁ οἱ πρεσβύ- 

τεροι Καὶ ἣν σίξυέδριον ὅλον ἐξίποω ψευδομδρΊυοίαν κτὶ δῖον 
ε᾽ 5 ! ᾽ Φ ) “Ὁ 

; η(οὐ, ὅπως αὐ ὴὸν ϑανώτω σωσι, (ὃ οὐχ ἢ ὄυρον ἂν “πολλῶν ψευ- 

δομδῥ)ύρων χυδοσελϑόντων, οὐχ ἄρον. ὕςερον᾽ δὲ χυδοσελ- 
ϑόντες δύο ψευδομδῤτυρες εἶπον, δας ἔφη, Διώαμιαι κατολὺ 
σαι Τ᾽ ναὸν “Ὁ Θεοό, χἡ δια πολῶν ἡμερῶν οἰνιοδδμυη σοι! αὐτὸν. 
Καὶ δϑαςας ὁ δρχεϑδ)ς εἴπτεν οωπτὸ, Οὐδὲν Σστοκρίνηίε ϑτοί(ου 
καταμδρ)υρῶσιν; Ὁ 5 [η(ουζ ἐσιώπα. Καὶ Σστοκριϑὲς ὃ δρχϑ δὺς 
εἴπεν αὐτῷ, Ἑξορκίζω σε κτ" Θεοῦ ὦ ζῶντος οἷνα ἡ μὲν εἴ πὴς 
εἰ σὺ εἰ ὁ Κραςὸς ὁ ἡὸς 5 Θεού ". Λέγ4 αἰμπτὸ ὁ ἰηίοις, Σὺ ἐπας. 

939. 4 ἥλίω λέγω ὑμῶν, ἀπ᾿ ἀρῖε ὀψεαϑε ὧν εἷον Τῷ ἀνϑροόπου κα. 9ή--Ὁ 
υϑυον ἐκ δεξιῶν Ῥδωαμεως Τὸ ἐρχουᾶρον οὐχὶ ὃ, νεφῶν Φ 
ἐρανῶ ΤΟΙ ὁ δργεερθὶς διέρβῥηξεΐζᾳ ἱμιαῖια αὐ, λέγων .ὐπ 
ΧΡ Ι ἰ 5 [ 7 2 ΔΝ ὁ εβλασφημνησεε ἐτι χρείαν ἐχομδυ μδρὶυ ρῶν; ἰδῷ γαυ ἠκέσοιτε 

9 δπη)χγμὶ. 

τῶ. ας ς καὶ 

᾿ δῤπ. ̓ 

10 πληρωϑιῇ). 

τῶ), β 

μα, 

! 

12 μακρθλ!, 

σ).Ἐ.ὴ 

13 δὐοισκι 
; 14 πρῶ! 

[ 

φρο σελ ΤΩ 

ψυδμδῖν- 

ρῶν. ὑφερθν. 4 

"οἱ ὥρα 

πτο οονν ᾿ 

προ αἰτὦ ἡ μσσ σα »ὕ» 

ψτ πξυφφας 



Ἶ αὐτῶν.ς.ζ.ι( 

ΝΥ. 

{{ λέγφαύτοῖς» 

ἀξὰςεζ. 
, 2 

16 λέγων γδιν 

οἱ δὰ. β 

17 κα μα- 
ἀζῳ. α. 

1 ἐποίησωγ.β 

γα δοις, β 

3 δέχα!ον 

ξὲ, τίς ὅν ὁ παϊσοις σε. "5 Πέζος ξ 

ξφ: Ὄλνησις Πέυ. ξζ Πεοὶ ὃ τῷ Ιέϑω μεϊα μ᾽ εἰαξ: 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ΓΞ 

αὐ, ἔκαξο σᾶ πόδ ΩΝ ὦ βάλς, δια αν ον 
Φ βλασφημιοων αὐδ᾽ τ ὑμαν δδκειλἱ ἢ δστοκριϑεντεῤ εἰπτον, Ἐν 

αϑς ϑανα 8. τ δ ἐνέπηυοῦ εἰς ἢδιχροϑσωπὸν ἀμ. "ὁ ἐκολοῖφι 

δ αὐτὸν : οἱ ἢ ἐῤῥα πισοὺν : λέγοντες, Προφήτευσον ἡμᾶν Χρκ5 

͵ ἔξω ἐκαί ϑηζ ἐν τῇ αὐλῇ, 

ὦ χαοοσῆλϑεν ἀυπὸ μία, παιδίσκη, λέγουσαι, Καὶ σὺ ἡδϑει μῦ 
ἵη(οὐ Φ Γαλιλα ου.Ὁ ὃ ἡ ρνήσοϊ ἐμιπτοθοϑεν παντων, λέγων; 

Οὐχ οἱδδι τί χέγής. Ἐξελϑυντα δὲ ̓ αὐτὸν εἰς Ὧν πυλῶνα τπβς 

αὐτὸν ἄλλη, καὶ “λέγῃ τοῖς ἐκεῖ, Καὶ ἔανξ ἰκὺ μιν ἵησού ἐξ Να- 

ἕωραα Καὶ παλιν ἠρνήσουο μ᾽ ὅρκου, “τι ἐκ οἰδαν δ: δύ ϑρ9ο. 

πον. μιν μικρὸν ὃ τὐδοσελϑύντες οἱ ἑξώτες, εἶπον πῷ Πέδω, Α λη 

ϑῶς Καὶ συ ὡς αὐτῶν εἰ. κ »δ ἡλαλια (υ δὴ λὸν σε οὐ Τότε 

ἤρξατο " καταναϑεμαπ δειν νὰ ὀμνύειν, Ὁ ἐκ οἰδὸι ἢ δ. 6905 

πον. Καὶ δὐϑέως ἀλωκτωρ ἐφωνησε"ὴ ἐμνήεϑη ὁ Πέζος ΩΝ ῥή
-: 

μας Φ Ἰησοΐ εἰρηκότος ἀυπὸ, τι πρὶν αἰλέκζο οὶ Φωνῆσοι, 

τοὶς ὠπαρνήση με. Καὶ ὀξελϑων ἔξω. ἔκλαυσε πικρῶς. 

Πρφῖας δὲ νομδυης, συμβούλιον λοι(ξον παῦτες οἱ Ὅρχε- 

εἰς γ( οἱ πρεσβύτεροι ᾧ λοιοῦ καὶ ᾧ Ἰησού, ὥςτε ϑανατώσωι αὐ- 

τὸν ᾧ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγον)9ν, τὰ παρέσδοναιν αὐτὸν Πονήῳ 

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. Τοΐ ἰδὼν ὑέδας δ᾿ χρραδιδοις οὐδ δῷ, 

κατεκρίϑη - μετα μδιηνϑεὶς ἀπέςρεψε ζ σϑλάκοντα ὄργύρλα, 

Ὅις δρχίδόυσι Ω τοῖς πρεσβυτέροις, λέγων, Ἡμαρῶν πωρα-- 

δὸοις αἡμα΄ ἀϑώον᾽ «Οἱ Ὁ εἶπον, Τί χσθϑς ἡ μα: συ δ 4.Καὶ ῥί 

ψας ᾿αργυόλα ὧν τῷ ναῳ “ἀνεχώρησε, νὴ ἀπελϑῶν ἀπήγξα 

το. ΟἱὉ δρχίϑεις λαξόντες ̓, δργύδμκα εἶπον, Οὐκ ἔξες! βὰ: 

λῶν αὐτοὶ εἰς Ὧν κο ρξαναν" ἐπεὶ πμὴ αἵματος ὅδ. Συμβέλι- 
Ἂ 5. 3 ΑΝ ςς ΪΝ 9 λυ ᾿᾿Ν Ι! 

οΟΥ δὲ λαίοντες, ἦγ 9 Οφύσων ὸξζ αὐτῶν 
Ὧν αλθον τὸ κεράμεῶς. 

᾽ φῶ ΖΦ νπλος ὁ ͵ἶῳ τνιν ΠΝ ᾿ : 

εἰς («ἀφίω ζις ξ ζνοις. ὅιο ἐκληκ)η 0 ρο
ς ἐκέινος, αλρος μα- 

ς ὄν [.Ὁ ... κα Ι Ἧγχτι ,»τὶ τι ! ου 

τος, ἑὼς τὴς σήμερον. Τότε ἐπληρφϑηῦ βρη. 
διω Ἱερέμμου 18. 

παροφήζυ,λέχονζος; Καὶ ἐλαξ(ονζᾳ χολάκοντα δργ
ύῤλα, 

πμίω Ὁ ππμημϑρου, ὃν ἐτιμηησον 
Ἴ ἡων ἱσρφηλ, καὶ δ 

δῶκαν αὐτοὶ εἰς τὸν αἰγοϑν ὠκερουέως, καϑοὶ (ζνέτα ἐ μι 

Κύομος.ὁ δὲ ἱνσουῇ ἔφη ἔμιπσεθῶεν Τῷ ἡγείδονος, "ὦ ἐπηφφῦτη-: 

σεν αὐόν δήγέμων, λέγων Σὺ Εἰ ὁ βασιλεὶς 
1] ἰουδαίων ̓  Ο 

λ 4 “νυ 5. ΠῚ ᾽ σ΄. ᾿ ᾽ ΝῊΡ 

: δὲ Ιησοῖ! ἔφη ἀυτῷ, Σὺ λέγάς. Καὶ ὃν πὸ κουτηλορβειοϑδα ὥυτον 
τ ἀεΠ|ν. 

Μαρι Ἡ 
λυκικς "Ζ 

ἴω 0 Ὁ 

μ “ Ν τ 85 ἀν, Ν 

»- ΩΣ .ὕ: ᾿ ῬᾺ Ὁ ΡΣ ᾿ τὰς ΩΡ ΝΕ χε Ἵ 

ἑ ἌΣ. των “: Διωνέ,  ἀν δν δὰ .- ΧΕ. τ πῶ τὰ ᾿ ν᾿ "ρας δου Μ εἶα ὲ “ «ὅδ -» ὭΣ τ 
οὐδ. ΠΣ ΓΝ γ τα" τας ἈΤΑδ, νν, ΤῈ ΤΡ Υ Ἃ Ἂ ᾿ δ, ἜΤΕΙ εὲ Ὡ δ 

Γῤραϊξι αν 

Πραΐξ, 

Ζάν, ἐξ 

Μαρ.ἰἐ.Α 
λεκ.χγ. Αβ.α 

ἰω..Ζ 

μεδν ον χλυ 



:4 τ ῷ ἘἘΧ αὶ ΤῊ 

ὑαὺ ΤῊ δρχμρέων ὰ ὰ δὴμ πρεσβυτέραν, οὐδὲν Ψῃ. Ὁ- 

: τε λέγή ἀντ ὁ Ο Πιλότος, Οὐκ ἀκδυεις πόσοι (υ καταμδῤιυ- 

βουσί: Καὶ “2 ἀπεκρίϑη εἰν τεὸς οὐδεὶ ὧν βήμα: ὡςτεϑαυ- 

μαξεν ἢ Υ' ἡγεμονα λίαν. Κατα: δ ἑορῦ εἰωϑε ὸ ἡγεμῶν δστο-- 

λύειν ἕνα; τω ὀχλῷ δέσμιον, ὃν ἤϑελον. Εὔαν ἢ πε δέσμιον ἐ- 

πίσημον λεγόμῆνον Βαραῦβαι. σὰμηυδύων οἷ ουυ αὐτῶν, εἰπέν 

αὐτοῖς ὃ ὁ Πιλαϊζος, Τίνα ϑελέτε ἀπολύσω ὑμῖν: Βαραβέαν, ἡ ἥ 

ἰησοιΐὺ τὸ ΤΟ λέ9 υδνοὸν Χρρρον: ἢδῳ γὦ ὃ ΟΤΙ διὰ ῷϑονον πευρέδῶ- 

κον αὐν. Καϑημδύου ϑ  αὐζού οὶ Τῷ βήματος, εὐπέρφλε 

ϑϑθς αὐτὸν ἡ γα ΤΩ »λέγρυσα, Μηδὲν θι Κα Τῶ κως 

Μαρ.Ιε.Α ἐκείνῳ. προ Ὁ» ὑπαϑὸον σήμε ρον κατ ὀναρ δὲ αὐν. ΟἱϑΨ 

ἴων. ὰὶ Γ Ξρχίλς Καὶ οἱ  πξεσβύτεροι ἔπεισεν εις ὄχλοις ἵνα, αὐτή στογ-- 

ται τὸν Βαραξβαν, ἂν δὲ ἰησοιί ὁστολέσωσιν. διποχριϑείς ς δὲ 

δ ἡγεμῶν πεν αὐζοις. Τίνα ϑέλετε Σστο ἣ' δυο λπολύσω τ μι! 

Οἱ: : Εἰπὸν Βαραῦβῶ: Λέ αὐΐοις ὁ 0 Πιλότος, τί οἰζω ποιή-- 

συ ἰησοιὼ Ν ΩΝ μῶμον Χολτον; Λέλρυσιν ἀυπὸ πατες, Σ ταῦ 

φϑητω. Ο: δ ἡγεμῶν ἔφη, Τὶ [Ὁ κακὸν ἐποίησεν: Οἱ ϑ ᾿ δ ο-- 

σῶς ἐκρα ΟΥ »λέλοντες, Σταιυρφοϑηῶ. ἰδὼν: δ ὁ Πιλαῶς ὅτι οὐ- 

δὲν ὠφέλει, δλλα μαλλον ϑορυξος νεται, λοιξων ὕδωρ ἁ αὐτέ-- 

νλ ατο ταξχεῖρας ἀπένανϊε Τῷ ὄχλου, λέγων, Αϑώος εἰμ δυτὸ 

ΣΙ ̓ἁμαΐζος τὰ Τὸ δικαίου Ούτου. νυ ὑμεῖς ὀψεώε. Και Χποκριϑεὶς 

πὰς ὁ λαὸς εἰπέ, Τὸ αἵμα ἀμ ἐφ ἡμας, (ΟΩ α χέκνα ἧ-- 

᾿ς μὰ. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς 2 ̓Βαραδβαν, Ἂν δ [ησοί Φρο 

Μαρ.Β Ἄν σας, ποιρέ δωκεν ἱγώ φαιυ φ.95. Τότε οἱ σραπῶ ται 51 ἡγε- 

μόνος παρραμλαιόντες δὲ ὃν ἴησοιίω εἰς Ὁ πραιτώφον, σἰυήγα- 

οον ἐπὶ αὐτὸν ὅλίευ πίω σπεῖραν. κ' ὀκδυύσοιντες αὐτῶν, “ον. ἐ- 

Δ)ηκοιν εἰυπτὸ χλαμυδα, κοκκάνίιυ ἌΙ ̓πλίξαήες φέφανον οξ 

αἰκανϑῶν; ἐπέϑηκανονηῃ τίω κεφαλίευ ἀμφ »ἾὉ ἡ καλαμον οι 

ἋΑ πίω ἐδεξιδν ἀυ ἀν. τ κοῦ σθνυπετη σοιντες ἐμισοθοϑεν ἀν. ἕν δ 

ποιζον αὶ λὲ »λέλοντες, Χαιρε 0 ὁ βασιλεις φ ἰουδα! ων. Καὶ) ἐ ἐμ 

γῆυσουΐες εἰς αὐτὰ, ἐλαον ἡ δὲν κώλου μον, χοι ἔτυπῆον εἰς τίω 
κεφαλίωυ ἀῤφ. Καὶ δε ἀνέπαιξαν. αἰπηὰ  ὀξέδυσεων αὐτὸν Υ 

ἘΣ χλαμυδα, ΟΜ Ι ἐγέδυσοιν αὐνζαὶ ἵμαπα, ἀυῷ, "Ὁ ἀπήγαον 

εἰβρρὴ, τ οὐθὲν εἰς δ γαυρφστα. Ἕξερρό μϑδιυοιδ εὖ τ ἐῶ ἀνϑέφπον Κυ- 

Ἢ.2.: ρίωαιον, ὀγομάτπ Σήμωνα" τοῦτον ἡηα α᾿ ρόυσου ἣ γα, ἀρῇ Ὧν ςυ 

ΞΕ πε απ ἀρῆστ τς --Ξ ΞΞΞΞΞ τσ  Ξ 

“ς ὌΣΞΑΣΙ ΤΩΣ 

. Υ ω 

ἊΨ» Σ 

Μ“ 

ὁ ὲ 

ἘΠ τ τ - -τῖῥε 

ξ ΟΣ ΖῪ 

τι στ τος 

Ἤπσπτ τ᾿ 

5 τ 

᾿ " 

ΞΞΞΞΞΣΞΞΕΞΕ τ τ τ .-:....:.::...:.-Ξ5 

αὐπδζα! 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. πο ἮΝ ' 
κῶν ἐ εἴ 955 

ἣ ἐς: ἘΠΕ Σ ΤΠ Ἱ Κ ᾿ὃς 
δ' πὴ ,3 Κ ὁ ἐλιϑυντὲς εἰς πον λεχὸ μῆνον ἘΡΛΨ ΤῚ ο δ} 

ΕΞ πον γοδῤῥούνκησα, 4... 
ΓΜ: ἘΔ λ6ὴ9 ὃς κρανίου πος, ἐδῶκαν Ἷ ἀφο: ὲ [ 2 δὲ 

ΡΠ 0. ἐνον ὦ γευσούμϑιυος ἐκ ἤϑελε πιεῖν ΟΣ του φῦ σευντς δι 7 ἠγέλησε. ἡ Τλοὴ μέεμήχ 
' Ἷ ὗ ἡ. 9 ἥ. ᾿λλοντὲς ΚΛῊ ρον" να. 

μὰ ,ηὸν σὺ Θάσοντο (ῳ ἱμμα πα, αὐτοῦ, ῥα ἜΤΟΣ Ι 

᾿ ζ΄. αὐ. ἐμΜΞ 
Ὡ Ι Ὁ ἊΨ ποΐαὶ ἴ 

ὁὴ ἀεηϑόνδι ΣΝ ὦ χουδόφήζου, Διόμεξ ἐσοὺ με “λήδῳ ἡ τὰ ἰκ γῶν Ξ: Ἴ λον κλῇ ον Καὶ 
᾿ : ὩΣ ἡ οι Ὁ ἱματισμὸν μου ον ἮΝ 

τῷ Λοὺ ἐαυτοις͵ κι ὩΗΈΒΕ ΕΟ πάθια Ὁ α-- ἔ χα ϑήμδϑροι ἐτήροιιυ αὐτ' ἐκεῖ. Και ἐπέϑηκαν ἠδ. 
7λε 

' ον ἊΣ ! ᾿ -΄. τὼ [ων ἀυ γε)δωμμιένίευ, ΟὟΤΟΣ ἐ: ὀρβεψ μόν μαησνο . ἐνοδεε πα ΑΣΙΛΕῚΣ 
τὰς ΤΩΝ ΙΟΎ ΔΑΙ τ Ν. ἰδίοις μας ὦ Νίο λήςου ὡς ἐπι ϑεξιὧν καὶ εἰς (Ἐ ἀὐωνύμιων. Οἱ καὶ πωραπο 
τὸ 

2 
ἣ ' ᾿ 

Ων 
; μὰ 

δ λοισφήμοιυ αὐτὸν, μουν. 
Χ» ἣν» Α,“9] ϑ, 

Ε ὰ ! Ὃ καταλύων δι ναόν, Ὁ ον Τξκσιν ἡμέρως οἱ 
"οἰαβ, μι ν ὡς γ,εἰ ἡὸς εἰ α Θεδ, κα τοίζηϑι Στὸ δὲ κου 

Ἄ αὐ. εἰ υος εἰ 5 Θεὲ, κωτα θη 
στ ,Ο Οὧ ἕως ) οἱ δργρεῖς ἐμυπαιζοντες μ᾽ μ΄. . ἢ 

βδ. μο . Ὁ 
“ . ε Χ ᾽ ᾿ ὦ) στρ-- 

: ἡ πρεσξυτέρφον ἔλεγον, ἄλλοις ἐστ σεν, ἑαυτὸν μ: τ ἤ 
ΠΣ Ι [ων 

᾿ Ἶ 
Ι σϑΣ  ὁ ΟΣ : 

Τς ἐπ εἰ βασιλειὶ ἱσρῳηλδθ. καπαξαάτω μι Στὸ ζθο ροιυροό, 

ἘΝ ; ; 
Φ 

Ἢ : 
: λ 

λ ς 
13 

ἬΝ δας γυναι: πέποιϑεν ὄχι ὃν τε τ αὶ ἀρόδιτυ 
ΤκωΝ 

β “ἃ, ἔα 
1 ᾿ ῤ 

ἐπ. ὦ. ἢ ν᾿ σε τ αὐῶν εἶπε γωρ ὅτί, Θεοό εἰμι μος. )" σὴ ὑκεΣ 40 

Ὑ ἣν Εἰ Θελά ἄν } νά ΕΝ. ὅκα πῆς 
δ ΜΗ γε ϑεντες οὐυπεὸ ὠνείδιζον αὐτῷ. πὸ , 
τ λήςοι οἱ’ συςσδῳ ἔν  ν" Δ οὐς οὐ « ς οννώτής. 

β ΕἾ : Ἀπ ἐϑυέῷ ἐἰχὶ στὰ σον ηίευ γέευ, ὡς ΠΈΣΕ ; ὦ οις σκ Ι τ ᾿ 6 Ι ς Ϊ ΝΜ ὠνῇ μιέεγουλῇῃ : φἰδὰ ὃ πίω ἐνναιπίωυ ὥραν ἀνεβόησεν ὁ μένα δυελην α ᾿ 

ΚΜ 

“2459 
ἢ , ᾿ λέγων Ἤλὶ Ηλὶ 'λαμα σαζαγθανί; τοῦτ' ἐλευ. τ 

9 λφμά. δ'.ς, τ. λέγων, 
) ! 

Ἷ Σ τἦμ κα “Ν“ κκ “ὩΣ 

μά. α.β.γ.:. ς ! [χ Τινές σδᾷ ἐγ0ει ἐςτζὼὺ 

λιμα 7 
γατί μιέ ἐπκωτελιπες; 

νῷν ΔΗ͂Σ 

ζ.4.8. λεμῶ. ἡ μθῦυ.! 
ἌΧΕΣΝ 

“Ν ερὸο ᾧ ᾿ ὐϑέως δραμὼν εἷς ὡξ 

δ » ι Ηλίαν Φωνει οὐ. Και Ἶ 
Ι : ᾿πζὼγ ἡ λοίξων «σοτίον. πλήσαις τεῦ οὐ, Ὁ τὰ 

οὐ τυ » Ὁ Ι Ἐ στο »" Α ἐς ἰδ μὴ εἰ ἐρχε- ο μῶ ἐποτιξεν αὐτὸν. οἱ δὲ λοιποί λέγον, “, ᾿ {Π Ξι ἐπι 7 Ι ᾽ ἀν ὁ δὲ Ιησοις σώ λιν κραΐξας φῶ ' 

᾿λῆος ὃ λαζὼν ΤΟΎ τῶ λίας οὐύ θαι “ λραλλο Ε χ, ὅσ᾽ γου- 

πος ἋἝ “κΝ 
δου 5 καταπετασμλα 

πρῶ 'λη οἱ ἡκεοσνευμα. Καὶ δρῦς Ἀνὰ ι 

ἀπὲ τίω πλᾶν μ᾽ μμφγαλη,ὐφῷ ᾿ἄγωϑεν ἕως κατ δὶ ἰὴ ἐσε δης: ἤοὴ 
Ἰμοηνς τα νι. δύο, ὄστὸ ἀνωϑεν ἕως κάτω" ο) ἡ γὴ Ἐραδι ἱαραὶ ἧς ἯΣ Ὁ ἔξω παῖδα πὰ (αν ἂνε ᾿γθησων (ὃ πολλὰ σω 
μα. σ᾽." αἱ πέρα; ἐράοϑησαν, κα, ἴα. μνημείαι ἂν ῳ ἘΠ; ! ς ; ᾿ 

μαΐᾳ ἕξ κεκοιμνημϑμων ἁγίων ἡγέρϑη. ΚφΙ 
5 τ ΩΥ ΑΝ ᾿ 

"ξ ἐμ εἰσήλϑον εἰς πίε ἀγίαν πολιν, μνημείων μίλ τίου ἔγερσιν νῷ εἰσῃ 
γο ἐδ τ] ς (( οἱ μεὶ αὐ- 

τ λιο» " " πόλλοις. 2 ἐκῳτον Ἐς ἐπὰ 

μὐδεψα 8 “ε γ) ρνεφανιοϑῆσοιν ᾿ 
ἘΠ 

Ο [ 

Μαρ..ε.Β 

λδν..κγ.Ε 
ἰω. 6.1 

Μαρ."ε.1" 

ΨΦϑη καὶ ἃ 

ἴω:β:Δ 

Συφίαρβι, . Ἢ 

δ κα ᾿ 

δι κα. Α 

} ἈΠ! Ὧ 

β' Ταρ.γ.Δ 



Ὁ 

Μαριιε.Δ 

λόκ.κγΥ.Η 

ἰω.,θ6.Ὲ 

ζῃ Περὶ ὁ ἀτέδια τριὶ αὐ μδλοία ἰζ
, 

ξό ΕΥ̓ΆΤΓΙΙ' 

Τῷ τηρουῦτες “ὸν ἰησοίῶ, ἰδόντες τὸν σέσμον α ἕνόμδμα, ἐ- 

Φοζηϑηοῦ σφόδρα, λέοντες, Αληϑῶς Θεοό ἱὸς [εὐ ἔχε. Η οὗ 

δὲ ἐκει" γαϑακες πολλαὶ Σστὸ μακρόϑεν ϑεωροῦσοι : αἡτπινές η-- 

κολού ϑησοι τῷ [σού ΩΣ τῆς Γαλιλαίας Ξ διακονουσομ οἰκπτὸ" 

ἐν αἷς [ὦ Μαρκωὴ Μαγδαλίμωή, νὰ Μαρῥα ἡ ἐξ ἰακωζου 

καὶ ἰωσὴ μήτηρ, ὦ ἡ μήτηρ δ ἐὼν Ζεξεδαίου. ᾿Οψιας δὲ 

οἤμομϑυης ἦλϑεν ἀγϑρϑοσος πλούσιος στὸ Αδαμαϑαίας ἔ Οὐ- 

γομα ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαιϑήτευσε τῷ Ἰησοῦ. συ χυϑοσελ 

ϑων τῷ Πιλατῳ, ἡτήσουτο ὃ σῶμα ᾧ ἰησού. Τότε ὁ Πιλότος ἐ- 

κἐλδυσεν δστοδοϑέωυαι ὸ σώμα.Καὶ λοίξων ὃ σωμα ὁ ἰωσηφ 

ἐνετύλιξεν αὐ σίν δὸν! καϑοιρός, Καὶ ἔϑηκεν αὐὴὸ ὧν τῷ φηνς 

αὐτού μνημείῳ, ὃ ἐλουτόμησεν ὧν τῇ πέτρᾳ; καὶ χυδοσκυλίσας 

λίθον μέγαν τὴ ϑύφφι ΤῈ μνημείου, ἀπῆλϑεν. Ην ἢ ὠκᾷ Μαρία 

ἡ Μαϊίσαλίευη κοι ἡ ἀλλή Μαρία, καιϑήμδυαι ἀπέναντι Τῷ 

ὥἄφου. Τῇ δὲ ἐπαύόμον, ἴις δε ΜῈ Σ κξἰὐασκόυίω, σϊμυή-- 

χθησων ΩΦ δρχίέρεις Κα Φῷ Φωρισοιοι χυϑὸς Πιλοίτον ᾿ χε- 

οοντες, Κύρλε, ἐμνήοϑη μδω ὅτι ὠκέινος ὁ πλάνος εἶπεν ἔπι ζῶν, 

μι φρέὶς ἡμέρας ἐγείρομιαι᾽ κάλδυσον οὐὖ ἀσφαλιόϑηναι Ὧ 

β τάφον ἕως δ σϑάτης ἡμέρας, μήποτε ἐλϑύντες οἱ μαϑηταὶ αἱ-- 

ἡ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν, ὸ ἔπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρϑη Στὸ τὴ 

νεκρῶν " κὴ ἔραν ἢ ἐσγατη πλᾶνη χείρων χοϑούτης.. ἘΦ 5 αὐ- 
“Με Ι ἡ ᾧ- | 9 ε 

τοῖς ὁ Πιλάτος, ἔχετε κουςω δια", ὑπωγέϊε ἀσφωλίσοιαϑε ως. 

ἐϊδοιδ- Οἱ, πορδυϑέντες ἠσφωλίσωντο Σἄφον, φραγὶ σοι]ες 

δ λίθον μ᾽ Δ κουςωδίας. ὄψει δ σωβί(αὼν τῇ ὧπι- 

Φωσκούσῃ εἰς μίαν σε βξάτων. ἤλϑε Μαρία ἡ Μαίδωλίευη, 

Κοα ἡ ἀλλή Μαρία, ϑεωρήσοωι οὸν ζ φον."" 
ἰδὸυ σφσμκὸς ἐσῆυε- 

] Ρ λ (: ὧξ ᾽ ᾿ 

τὸ μέγας. οὐπέλος ὮΝ Κυρλμουκᾳταῦρας οζ οὐρανοῦ, χυδϑσελ.-- 

ϑὼν ἀπεκύλισς “- λίθον Σστὸ ϑυραξ᾽ "ὦ ἐκφϑητο ἐπωύω ὠνῷ. 
Σ ὔ Χἢ ς᾽ κΓ 3 ε 3 λ »7 3 ᾿ 

(ὦ δεὴ ἰδέα, ἀυ ὡς ἀςραπή, γ) Ὁ ἔνδυμα εἰμ λδυκὸν ὡσεὶ 
» με ! 3 9 ς ων 3 

ιῶν υδστὸ ἢ ᾧ Φοζου ἀμ ἐσείξϑησων οἱ τηροάυτες, (ὃ ἔσϑυοντο 
ἐδίτ Ἃ Ω͂», ος 5." ᾿ς φ εν ξ) ΣῪ 

ὥσει γέκροι. Αἰποκριῦφς 9 9 ἀπέλος Εἰ ΤῈ τας γαυωζι, Μη Φο- 

ζειῶς ὑμεῖς .οἱδδὸοι ἮΝ ὅτι που ἐσωυρωμᾶμον ἔγτεῖτε . ἐὴ)ι 
3 Ἰγάο ἃ 4... Ὰ λ Ω Ων 3 λ ς 

ἔςῖν ὧδε. ἠγέριϑη γὸ ,. κωσῶς εἰπε. σδέυτε δότε ῷ τόπον ὅπου 
» ες Ι! λ λ : ΄“ οἱ ον -“ 

ἔχοιτο ὁ Κύφμος.. καὶ ἴουχυ πορϑυϑεῖσοη ἀπατε Ὧις μαϑηταις 

δ βιγ 

Ι ἱ 

᾿ 
! 

»ρυν ον πῶ τνεν το“ τ 



ἑ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. τος βΆ 

᾿ς ἀρδ᾽ δηἠγέρϑη Σπὸ Τὴ νεκρῶν, χοῦ ἰδοὺ χγοϑοἰγ ὑμαξ εἰς Ὁ 
νῷ Ταλιλα αν" ὀοεῖ αὐτὸν ὄλψεώϑε ἰδοὺ εἶπον ὑμῶν Καὶ οἰξολϑυῦσωι 

β ον Στὸ Τὸ μνημείου μῦ Φόζου καὶ χαρᾶς μεγώλης οἔδρα-- 

Ξ πὸ μονάπαϊγειλαι Οις μαϑήτως ἀντ΄. ὡς ἢ ἐπορδυοντο ἀπαίγέ 

λαι τοῖς μαϑηταὺς νῷ (ὦ ἰδοὺ ὁ ἵηιξ ἀπήντησεν αὐταὶς, λέ- 

γῶν, Χαιρέτε. Αἱ δὲ, πσδοσελϑούσωι ἐκράτησοιν ἀμ «ὅν πό- 

δας, Ὁ χοδοσεκυνήσων εἰυπὸ. Τότε λέγ 4 αὐταῖς ὃ ἰηίσω, Μή Φο 

ιεμιαϑηταῖς (ὥῶςε. ὑπάγετε ἀπα[γείλοτεοις ἀδελῷοις μου᾽, να ἀπελ- 

ἥ ϑωσιν εἰς τία) Γαλιλαίαν, κού καὶ μνε ὀλψονται ' Πορδυομδμων Γ 

δ αὐτῶν͵ ἰδουενες τὴς κουςτυ δίας ἐλϑύντες εἰς τίου πολιν, ὠπηΓ 

γήλαν τοῖς δρχεξρέυσιν ἅπαντα ἃ υομῆνα. καὶ συ χθέν-- 

δ ἔς τες μα πρεσβυτέρων, συμ(οὐύλιον τέ λοιξόντες, “Ὄργύρκα ἂ 

ἱκανὰ" ἔδωκαν τοῖς ς«οατιώταις, λέγοντες, ἀποιτε ὅτι, (ὦ) μα ϑη- Ἂ 

ταὶ ἀμ νυκοὸς ἥἤϑοντες, ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμὴμκοιμωμβύων. ὃ β τῆ 

ἐὰν ἀκουοδη ζουτο ὀπὶ Τῷ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομϑυ αὐτὸν, ῶ ᾿ ὩΣ 

ὑμας ἀμεσάμνοι; ποιίσομϑυ . Οἱ δὲ, λαίοντες ζ ὄργύρκα, 

ἐποίησαν ὡς ἐδιδούγθησων. ω διεφημδοϑίν ὁ λόοος ὅδ “δα πο 

[ουδδοις μέχρι δ σήμερον. Οἱ δ ἐνδέχοι μα ϑηταὶ ἐπορδ..9η- δ. ἰδ. ὰ 

σοιν εἰς τίυὐ Γαλιλαίαν, εἰς “Ὁ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ἱη(οἴς. ᾿ 

ὼ ἰδόντες αὐδὲ, ασοοσφκύνησον εἰυτὼὺ. οἱ δὲ ἐδέςεασουν.κὴ χυθ9σ-- 

ελϑῶν ὁ ἰηζοι ἐλοίλησεν αὐτοῖς, λέγων, Εδδιϑὴ μοι πῶσοω οἷξ- 

χ οἱσία, ὧν οὐρανῷ ὟΣ εἶχι γῆς. πορδϑυϑέντες Ὅω. μαιϑήϊδύσουτε ΤΡΩΣΕΝ 

παύτοα ἔθνη, βαπηίζοντες αὐτου εἰς ὃ ὄνομα Τῷ παΐὸς καὶ 

ᾧ' ἡού καὶ Τῷ ἁγίου πνδίμματος, διδοισκούϊες αὐτου τηρεῖν ποιῦ-- 

τα ὅσοι ἐνετειλοίμζω ὑμῖν" κοι ἰδοὺ ἐγω μ᾽ ὑμὴν εἰμι πάσας 

ταῦ ἡμέρας, ἕως ᾧ σιυτελείας Τῷ αἰῶνος. ἀμίω. 



φὃ ἘΝ 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ 

πα» - ΑΡΚ : Σ᾽ μαϑητὴς χαὶ ἑρμιζωυδυτὴς Πέξῤφυ, καδως ζο Πέξου 

ὶ (" ὀϊξησου βίου οἰκήχϑε, τ" οικληϑεὶς οὖ τῇ Ρωώμν χα οοὲ τὴν ἀδελφῶν, 

Ὗ ἵ ἢ βεφυχὺ σεουόταξεν δα γίέλιον. ὧν ὄντυχων Πέξος ἐδοκίμασε, χαὶ τῇ | 

ὀκκλησία ὀὐαιγγωοϑησώνϑμυον αὐϑεντίσοις ὠϊξέδωκε,καϑοὶσεόν εν αψα- | 

»»"ν τὸ Κα λήμωης -Ψ ᾧ ἕκτῳ Φ' αἰ προτυπτώσεων λθγώ. "Ὁ Παπίας Ιεραπολί- 

τὴ ς με λγηταὶ ἴούτου τῷ Μάρκου , χαὴ ΠΕέΐρος εἰν τῇ ποοξτη Ἐχιςολῇ, ἔτ᾽ ὁγο- 

Ι μοὶ Βαξυλῶνος, εἰκϑνικῶς Ῥωμην ση (ϑήνων ̓ Αασάζεται ὑμας, φησίν, ἡ ὧν Βαδυλώνγι 

στο τῇ ὡὐυλεκτῇ, Μαρκος ὁ ἐμὸς ὸς. α΄ Ραλαξὼν τοιγορφιώ Ὁ δ᾽ατἰέλιον δῦ αὐ- 

ηἧς συνέταξε, κοζαλαμίθαϊᾳ τίοῦ Αἴγυκ]ον, καὶ τοοϑοος ἐν Α λεξανδγείᾳ Ιγ(ϑιωῶ Χρι- 

φὸν κηρηων,κατεφη(ατο ὠκκλησίαν.τοστυύτη πεηδευσᾷ (ίου καρτερία διέφορενψαν, ὡς- 

τε πϑυζᾷς ζοις ἀὠχολουθοιᾷς τῳ Χοιςῶ, ἕπεοϑα) τῇ ζούτου δια γω" 7) . ὅθεν χοαὴ Φίλων 

ἢ: Ἰουδα!ων ἐχλογι ιϑτατος, ὁραῖν οὐ Αλεξαγδρεία, ποροότην ἐκκλησίαν ἔτι ἰουδοϊζουσὸρ, 

ὡσὸμεὶ εἰς ἔποινον τῷ οἰκείου ἔϑνους, βίθλον «ἰδὲ τὴς τούτων διαγωγῆς στευεγραϊ ψα.. 

χαὶ ὡς,εῇρ Λουχας διηγεῖται ζουὲ οὖν Τεροσολυμωοις πιςευσθμζᾷς πόύτα ἐογηχέναι χοιναὶ, οὗ- ὦ 

τως κοἰκεῖνος ὁτὸρ ὧν Αλεξανδρεία ἔχὶ Μαίρχου ὅ διδωσκαίλου ἕωροι γενό νϑμον τῇ μρή- 
μὴ τ εδωκε.τελόυτήσας δὲ ῷ ὀγδόῳ τῷ ἸΝέρωνος ἔτει, ἀπετεν" ον Α λεξανδρεία, δια- 
δεξα νϑύου αἰνηὸν ΑἸγαμίου. 

ΠΟ ΤΟΥ ΧΑ ΨΙΕ ΟΣ ΕΚ ΤΗ ΣΤ ΤΥ ΟἽ ΟΙΩΡΟ.- 
ϑέου μύγτυρφς χαὶ Τυξίων ὅχισχθπου σεευόψεως. 

ἔ οΓ  ΜΑΡΚΟΣΝΣ ὁδδ,αγελιςῆς, ἢ πρῶτος Α λεξανδρείας δπχίσκοπος, Δ λεξαγδρίῦσι 

β ἢ πάσῃ τῇ αἰδεχώρῳ αὐτῆς ἐκήρυξε ὦ δ)αγίέλιον 5᾿ Κυρίου, πὸ Αἰγύτηου καὶ μέρ Πὲν- 
ταπόλεως. ἔχὶ ὃ τὴς βασιλείας Τ᾿ φαϊανοί, εν Α λεξανδρεία κοίλων λα ων καὶ Κα ῥαχή- 

λοῦ, ὦ συρεὶς ὐπὸ ἢ χολου νϑϑων βουχϑλου τύπτων ἕως Ἢ καιλουμϑρων αἰγέλων, ἐκεῖ ἐκαή 

πυεὶ «σὺ εἰδωλομὸμανν, μιζωὺ φαρμούϑίλεως, ἐκεῖ ἐτάφη ον ζοῖς βουκόλου. 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
Βουλγαρίας αἰ ασύϑεσις εἰς Ὁ χτ' Μάρκον δ) αν Ἴέλιον. 

γεςῖθρ Ο χτ'ὶ Μώρχϑν δα Γγιον μ(᾽ δέκαι ἔπη “ὃ τῷ Χ οιςοῦ αὐαλύήνψιως 
ΝᾺ σευ γραφὴ ὧν Ῥωμ. ζὼ μϑὺ γὸ οὗτος ὁ Μαρχος Πέξου μα ϑντής. 

(ὅν, ὃν χαὴ υἱὸν αὗτῷ ὁ Πέΐος ὀγο κοἰζ4, πγϑυ μκιο.τἰχὸν πόρτω ς. ἐνοι λεῖηρ ὃ ἢ 
Ἀὸ Ιωαννης. ὀῤεψιὸς δῈ Βαρναξα . Δ αἱ χαὶ Παύλου σζευέκδη μος. τέως 

«πε ε 

ὃ χαρφικτὴρ τῷ δ)α[γελίου (αφὴς, χαὶ ςσεἰὲν ἔχωλ περινενοημϑῥον. ογέδὸν δὲ Χ, χτ' πὸρ- 

τα ᾧ Μαϊλαίῳ σεουϊέχᾳ ὁ αἴρων θ)αιλιφής, πλιὸ ὕζον ὁ Μαϊϑεῖος πλιατύτερφε: ὴ 

---.- πππππ π Σ ΣΣΣΣΣΣΣΞΣΣΣΞΕΣΣ ΣΙ ΞΊΏΣΖΣΣΣΧΣΣΠΣΞΞΗΣ  --- π ΣΣΣ,,͵Σ Σ πεο-πἔοτ ὩΣ π-π Φπ π--ζΠΣ., ὩὩΣΣΕΣΣ 

- “τς “- ΟΣ Ε -- 

«τ Ἄς - τῷ : τ- " --. 

- ΓΩ ἂ, 5 Ι 



ἐς ἐγ" " 

ὅτι ὁ μϑὴ ΜΜατϑανος τῆς κι κα γϑυνήσεως τῷ Κυρίου ὃν Ὡὐρχῆ μϑημογδὺᾳ. οὔηος δὲ 

Ὥ πὸ τὸ παδόφητου ἤῤξατο Ιωαϑνου: 69 εν τινὲς {εἰ χαὶ αἰ ερ ρτερϑι δοχε!) ζ(ριουτον ὦ γόη- 

μα εἶπον ὅχι ζὺς δα [γελιςοὴ δ" ὁ Ἐχὶ ΤΜ χερουδίμ κουϑήμϑμος Θεὸς, ὦ τέρα σϑόσωπα ἥ 

γραφὴ λέγά : “πρῬέδωκεν ἡμίν τέῤαμορφον χὺ ὦ θα ἕλιον ῥ ἑνὶ πγϑύμωτι στενεηθυϑρον. Εζεκ αὶ μᾶ: 

ὡς δίχυ γ5} χέρουξὴμν ἕχοιςον ὡὼ μϑὺ πσοϑσωπον ἔἶγεν ὁμόίον λέοντι , ἕτερον δὲ λύθρω- 

πω, κ) ἕτερον ἀετῳ. ὶ χα Ἑτέρον μόσγω ̓  οὕτω ῷ ἡ τῷ δὐαελικο χηρύγμμᾷτος. ωδϑ- 

»γματεία. ὁ »ϑὺ »»» κτ' Ιωαὐνίωυ 8) Γγέλιον ἐλ λέοντος “αοϑίφπον.. βασιλικὸν »ὺ ὁ 

λέων ὦ ἡγεμονικόν. ὁμοίως δίζυ χαὶ ὁ Τωαὐνης “Ὄστὸ τῷ βασιλικοῦ ἡ δεκεσοτίχο ἀξιὼ μα-- 

τος Ῥ Θς τητος τῷ λοορυ ἤρξατο, εἰπὼν, Εν» Ὄγοχῆ εν ὃ λθοος, ὁ λθη99 ζῶ οὶ Τ Θ εὐν. 

ὃ δὲ κτὶ Μα τϑοῦον͵ α,ϑ69. πόμορφον. ὐπὸ γ “ὦ χτ' ρκα λψυνήσεως ᾧ δγανθρωπήσεως. 
Ὁ λόγου ἤρξατο . Ὁ δὲ χτὶ Μάρχον, ἀξφτω πϑρφιαζομϑνον. Ὡπὸ ὙΣΡ σϑοφήτου ἤρξατο 

“ ! δ . ἐν 5 ᾿ Ὁ ΕΙΣ 

ἡ Ιωαϑνου.. κἡὶ δὲ ασοοφηἀικὴ Ὑϑρις “αὐδλοροι ἀχὴ οὐΐᾳ ̓ Ὁ ὀξέως ζῳ ποῤβω βλέπουσα, 
ς 2 ᾽ Ν 3 Ω κ) ε τ ὡς " Ὁ, Ι 

ὡς ἀετός 651.φασὶ γδ ὧν αἰετὸν ὀξυδερχέσα ον ἐϊ), ὥστε χαὶ μϑνον Ἢ ὀνδων ζώων σὸς τ. 
ς Ι 9 “ ς ἄχ ἴω ; Ἶ Η “«“ 

ἥλιον δοιυα οἷ τενίζῳ μὴῆ καμμύοντα . μόσγω δὲ ὃ μιοιοῦ ὦ χτὶ Λουχὸρ,διοτί Ὥστῦ τῆς ͵ 

ἱερουτείας τῷ Ζαγδρίου ἤρξα:» αἰ αδο ῶν “Ἑ λφοίῦ ϑυμιῶνηος . χρὴ μδομς ἣν 

ΟΣ ϑυόμϑμος τῦτε : ἄρχεται δΐευ ὁ Μάρκος τὸ δ)ατζελίου φιπὸ τῆς "ἢ «αφόδρομου δὺα,.- 

γωγὴς χὴ ο)δείξεῳς. ἀκοῦς δίχυ ζιφησιν. 

Ἃ 

τὰ ΚεφΦάλάια τοῦ κατα ΜΑ͂ΡΚΟΝ ΕὙΥΑΥΓΕῈΔΛΙΟΎΥ,; 

ἐ αἷοὸ Ὧώ δαιμονιζομϑρου. "᾿ αϑοὸὶ τῆς αὐδαβάσεως ἃ ὠτολὴς. λγ αδοὶ τῆς ξηρονθείσης συκῆς: 

β΄ «δὶ τῆς πεγϑερας τῷ Πέζου. 

.», ααἰδὴ δΥ ἰα ϑέντων ἀπὸ πορίίλων 

γὐίῷν. ι 
“1 αὐοὶ τῷ λεποού. 

ἐ ᾿ “«ἶδὰ Ὁ φλοφλυζικοίΐ. 

“ «ἰαξ Λδὺ ζ( πελωνου. 

ζ «δὶ τὸ ξηραν ἔχοντος  χεῖφᾳ, 

᾿ αὐ τῆς Ὁ ἐποςολῶν ὀκλογῆς. . ἡ 
θβ' «ἰδὶζ ασυρου “«ἰ αζολή. 

͵ «ἷοὶ ἃ ὅγχιτιμυίσεως δῇ ὑδάτων. 
ἰ «αἰδὶ τῷ λεγεῶνος. 
ιβ΄ “δὰ τὴ Ῥ ϑυγαΐδος 4] δρχίσωυα:-- 

γώγρυ. 

1γ, «δὴ τῆς αἱ μοῤῥούσης. 

,.σἹ «ὖρι τῆς δῇ ἐποςόλων δια γῆς. 

,ἐ α«ὐοὶ ἰωαύνου καὶ Ηρωσυυ. 

,«' αδοὸ δῥ πέντεδβτων καὶ Δ“ δύο 
. Ἴς «Ὦ ᾿ 

ἐγθῦυων. ' 

,Ζ αδοὶ τῷ ἐν ϑαλάοτη αἰριπατου. 

ἡ Θεού. ' 
ι΄ αἴρὶ τῆς Συροφοινίοσης. 

“ ! 
κ αἷδὶ τὸ μομλάλου.. 
κα «ἱρὰ ΔΨ ἑπῆα ϑρτων. 
κβ΄ αἷρὶ ἃ ζύμης Δῇ φαρὶ σαίων 
κγ αὐοὶ τὸ τυφλού, ν 

καὶ «θὰ ἃ ἐν Καιοδρεία ἐφῥρωτέσεως 

κέ “Ὄὼλ τῆς μεταμορφώσιως γΟ 

Γη(. 

κε «αἴδὶ τὸ σελίωιαζομάνου, 

κζ' «ἰρὶ ΔῈΡ διαλογμζημέγων ἴ:ς μαί-" 

ζων. Στ 1 
κή αδοὶ Ὁ ἐσϑρωτησαύτων δ᾽ Κύδκον 

᾿ἐ ἔξεςιν ἐπολῦσαι “ γευαϊκα. 

κθ «ἰξὶὴ γῷ ἐαϑρωτήσοωτος πλοισίου 

πὸν Τἡωῶ. 

ν' “δὶ Δ ᾧ ὧν Ζείεδαι ου. 

λᾷ «αἴοὶ δ᾿ Βαρτιμαίου. 
λθ΄ «ἶδὶ τῷ πωλου. 

λολ ταὶ ἀμνησικακίας. 
χέ αἰεὶ Δ ἐπερωτησοτων τὸν Κύ- 

οκον δῤχέων ἢ ὡρεσβυτέρων 
λς' «ἰδὶ ζ΄ ἀμπελῶνος, 

λζ “δὰ δ ἐπερωτησαντων ὃ. Κύ: 

ομον δηοὶ τὸν κῆγον. 

λή πὐοὶ Ὁ Σαδόουκαίων. 
χθ' χἰδὶ τῷ καμμαάπως. 
μ' αἰροὶτης Κυρίου ἐαϑρωτήσεως. 
μά «δὶ ἃ ζ δύο κεηῆα βαλούσης . 

Αβ' πδὶ σιωτελείας: Ὁ 

μὙ αἷοὶ τῆς ἡμέρας ἢ ὥρας. 
μοὶ αἷοὶ τῆς ἀλφψασης τὸν Κύομον 

νὰν μύρῳ Ἶ ἱ 
μὲ «ἴθι τὸ παοδ. 
με «ἰὰ ὁ “«ϑοᾳ δύσεως “αϑοφητεί ἃ. 

μζ' αἷδὲ ὀῤνήσεως Πέζου. 
μη αδεὶ τῆς αἰτήσεως Ὁ σώματος 

ἢ Κυομου. 
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: ἥ 5 τὶ δὲ Ξ᾿ ΝΞ τ" 
33) ἃ «ν Ἶ 2 ἣ ΔῈ Ξ' Ξ Ξῇ ὍΡΕ 

ΤΟΣ ΚΑΤ Ἃ ΜΑ͂ΡΚΟΝ ΑΤΙΟΝ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΙΟΝ. 

Ρ ΧΗ Κ ΤΙΣΙΝ ἴησο ΧΘΟκςοό ἡ- 

»» ὶ οὐ ἃ: ΝΥ ̓Θεού. Ως γέγραπῆαι ἐνζοις χϑο-- 

τὴ Φήταις᾽, δου ὁ ἔγω Σποςέλλω δ᾽ ἀήε- 

-- εΞὸς 
γε, "" 

δ {τ σκϑυαση τίω.) ὁδὸν (υ ἐμιαοϑοϑεν (υ. 

Ν δὰ ̓ Φωνη βοῶντος ἐ : Τῇ ἐρήμῳ, Ετοιμα- 

ἡ χαιθ ϑζῃ σοῦτε ὁδὸν Κυόίου, ἀδείας ποιεῖτε τας 

τρίζοι, ἀμ ΠΕΣ ΓῸ [Ἰωάννης βαπηίζων. -Ψ τῇ ἐρήμιω,,και χη- 

ρύασων βαπῆισμιαι μετανοίας εἰς ὠφέσιν ἁμδρπων. Και [ὄξε- 

πορόυεΐρ χσϑϑς αὐτὸν πῶ σοι 7  ἰκόαα χώραι, οἱ οι ἱεροσολυμ- 
ἐν χαΙ  ἐδαπῆίζοντο παντες ον πὸ Ὁ Ἰορδανῃ ΠΡ κΖν΄ αὐ- 
ὅ 5, ὐξομολογούμδμοι τας ἀμδρτίας αὐτῶν. Ην δὲ ἰωαννης ἐν-- 

Ὁ» 

Ἢ ῳ; 

δεδυμῆμος τείχας καμήλου, ἡ ζωνίω δερματινίαυ τ τίω 
ὀσφωυ ὦ αὐοὐ -' καὶ ἐϑϑίων ἀκρίδας γ0 ἡ μι ἃ τ ΤῸ 'Και ὀμὴς. 
ΕΓ λέγων, Ἔρχεται ὁ Ο ὁ ἰρωρότερὸς μου ὀπίσω ἐν οὗ ἐκ κ εἰμὶ 
ἱκανὸς κύψας λῦσομ  ἱμαύτα᾽ 
γω δι᾽ ἐρατῆισαι ὑμαῦ ν ὕσυτι- ̓αὐτὸς δὲ βαπῆϊσᾳ ὑ ὑμας ἐν 
πνϑυμαΐῖε ἁ γίῳ. Καὶ ἐπ υεος -Ψ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἤλϑεν 
ἰησοις Στὸ Ναζαρὸ τῇ τῆς Γαλιλαίας, ΧΟΩ Ι ἐξαπῆζϑη τ Ἰξτῦ ἴω- 

ἄγνου εἰς ὯΝ Ϊ ορδαψίωυ. Καὶ ϑεως ἜΣ ΉΣ Στὸ τε ὗ 
τος, εἰδὲ ̓αιζομδρμοιῷ τοις ἢ οὐρανοιβ, κ΄ τς πνέμα ὥσει μα... 
ρὰν καταβανον ἐπὶ αὐτον- Ὁ Φώὼν ἐδρετος ον Τὴμ οὐρανῶν, 
Σὺ εἰ ὃ ἡος μξδο ἀγαπηηος, ἰ ῶ ὁ δὐδόκησει. Και δὐϑυς ἡ 5 πῶ 
μα᾽ αὐὐηὸν ὀκξώλλει εἰς Υ̓ ἔρημον - "ἡ ἴω ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ; 
ἡμέρας τερσοιροίκοντοι᾽, πειροιζομῆυος χἱχυὺ ΤῈ σροτανα; Ὄ , ἰὼ 
μι Ὁ ϑηρ μων" οἱ πππλο δοηκόνομιυ ἀυπώ. “Μετὰ δὲ ἡ “Ὁ ποι-- 
6οιδοϑέωαι “ ἰωδννίωυ, ἤλϑεν ὁ ὃ [ησοίς εἰς Ὁ Ἔ αλιλαίαν, κη- 

ὑποδημάτων ἀν ἐ- 

“Ναὶ “Ἢ 

1 ὦ πές 

Φέρφιτι, μ᾽ 

Τὺ πί.ἢ ἢ 

4 (ὠορμθιῳ, ; 

β 

{ ἦγ φϑὶ. γιό 

ἤπάγο.β 
ων 

ἢ νύκτα πριν 



ἐἃ αὐδοίγων 
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᾿ ! 

το ἡκολουϑήστν 

᾽ 

12 οι δα νϑρ. ἡ 

1 Φεος ἐαυ-- 

πιζ λέγοντας. ς 

14 ὑξελϑων 
ἡλῦεν. β.:. 

ἃ Περὶ τῷ ᾧ δ! μογιζουϑῥου. β ἸΠεοὶ ὃ πενθερᾶς; χα α Πέξου: 
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ρύαπων ὃ θὐαήέλιον βασιλείας Τὸ Ὁ Θεού, χα ἡλέγων, ὅπ πε- 

πλήξφοται ὃ καιρὸς, ΚΟ ̓ ἤγίροαν ἡ ἱ (ασιλεία δ΄ Θεού: ΜΌΝ 

καὶ πιςέύετε ὃν τῷ δαήελίῳ. ᾿Περαπατῶν δὲ φῦρα᾿ τίω 

ϑαιλσίοσαιν τὴς ς Γαλιλαίας Η εἶδε Σίμωνα Κοα ̓ Ανδρέαν ῷ« οὖ-- 

β δελφον ἢ ἀὐ᾽ ̓βαλλονταρ᾽ ἀμφίβληςρον᾽ ὧν τῇ ϑαλαῖσι- 

ση( ἦσο γαρ οὐ λιεὶς ) ο") εἶπεν αὐτοῖς ὃ ἴησοις, Δεῦτε ὀπίσω 
μου. οι) ποιήσω ὉρίαΣ ς ῃυέσϑοι ἁλιεὶς ἀγνϑρωπων. Καὶ δϑέως 

ἀφυτερα δόκτυα, αὐ". ἠκολουϑησοιν ἰυπὸ. Καὶ [φερξας ε- 

κειϑεν ὀλίγον, εἶδεν ἰάκωζον ὭΣ τῷ Ζεβεδαίου, κοῦ ἰωαννίω 

ὃν ὠδελφον ἀμῷ Ὁ αὐτους ον τῷ πλοίῳ καταρτζονταρΐα δὲ 

χτυαν" χα! ̓ δόϑεως ἐκάλεσεν αὐτοι. Κο ἀφέντες Ὧ πατέροι 

αὐτῶν Ζεξεδαιον οΨ τῷ πλοίῳ μῷ “τὴ μιάποτῶν," ἀπήλϑον 

ὀπίσω εἰμ. Καὶ εἰς ποράγονται. εἰς Καπβναοῦμ. 7 [ ἄύϑεως 

Οῆς σα βίασιν εἰσελϑῶν εἰς τίει ((ναγωγέω, ἐδίδοισκε. Και 

ὀξεπλήαδοντοὶ ὠχὶ Ἧ ἢ δισδαιχη οἰμΐᾳ ΡΝ ὑγς δεσοίσκων αὐτοιὶ ως 

ὀξοισίαν αὶ τς καὶ οὐχ ὡς οἱ γβαμματεὶς. ᾿Καϊώ ων τι 

ΘΕΡΣΚΕΙΗΙ αὐτῶν ἀνγϑέϑπος ων πνδυματι ἀχαϑρ πὸ, ὦ ἀνέ- 

κραξζς, λέγων, ἔα, π ἡμιν μρ ὁ (οἱ ὑνσυδ᾽, Ναξαρίωέρήλϑερ᾽ Σστολέ-: 

σοι ἡμαι:" " δἰδδυ σε τς Εἰ. ἅγιος ὥ  Θεῶ. Καὶ ἐπετίμυησεν εἰυπτὸ 

0 ἰνσοΐς λέγων, Φιμώϑηπι, Ω ἔξολϑε ἐξά ἀν «Καὶ ̓ασαφοΐξαι 

αὐ ὴὸν ἢ πνέυμα ὁ ἀκαϑαρτον, "ΩΣ, ἱκράξαν Φωνῃ μεγάλῃ, 

ὀξῆλϑεν ξ ἀυφ.. δ ὃ ἐϑουμηϑηο παύτες. ὥςτε συζητεῖν" τεὸς 

αὐτοιξ, λέῃ γτοις, Τί ὅ τοῦτο; τς ἡ ἡ διδαγρ Ἶ κοινή αὕτη, ὅτι 

κατ ὀξοισίαν καῇ Ος πνϑύμασι τοῖς αἰχαϑαρτοις ὀλϑαθίδνες, 

κοῦ ὑπακούοισίν αὐτῷ: Ἐζηλϑε δὲ ἡ ἀκον Ν;  φυθιὶ εἰ εἰς ὅλίω 

πίω φῳϑάγωρον τῆς Γαλιλαίας. Και δὐϑέως ἐκ τῆς (ψα- 

γω: ΕΠ ὀξελϑοντες, ἠλϑον᾽ εἰς πίω οἰκέων ΣίμωνίΘ᾽ " Αν- 

δρέου, μῦν τὰ ἑακώξου κα Ρ ἰωαννου. Η5 . πενϑεροὶ Σίμωνος κατέ- 

κεῖτο πυρέοτουσοι " κου) ̓όύϑεως λέλρισιν οἰυττὸ αι αὐτῆς. Καὶ 

φυξϑσελϑων ἡγήρεν αὖτ, κρατήσοις Φ χάρος αὐτῇ ς" χὰ ἀφῆκε
ν 

αὐτί ὁ πυρετὸς ὀὐϑεως,ὰ δονκονᾷ αὐὔζοις. ᾿Ογίαρς δὲ γγνο- 

μδυης, ΟἿΈ ἐδὺ ὃ Ο ἥλιος ἐφρῷῷ τεθς αὐλὸν παντας τοὶ κακῶ
ς 

ἔχοντας, ω τοι ὁ δαιμιονιζομδροι' καὶ ἡ πόλις ὅλη ὀισίχηγμες- 

γη ἱὦ χορὸς πίω θύραν. χα! ἐϑεροίπευσε π
ολλοιξ κακῶς ἔλον-- 

Ὗ Πεεὶ δ ἰαϑεέντωγνἐπὸ ποικίλων γο(ϑνν. 

Ματβθ..).Β. 
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ὰ ͵ Φ ἢ.) ψ ᾿ -ΧῊΩΣ “ ᾿ “, ; Ὡς . 

 ΠΞῪ ὑπὸ ἀν ΟΣ εὐὐλαηυνς Δὸν γι δ τον γι 

εξ» ἐδ «ἜΝ, Σ Δ ρα ἐν εν εν δα δ ὐμῶδλα Ὗ 
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χοῦ 6 εὴ ΠΠερὶτῷ λεχφοού. Ἐ Πεεὶ ὁ ωἱραλυξκοά, 

ὅλ ΕΥ̓ ΑΤΙΙ 

Λυκι Ἡ Δ τὰξ ποικάλα;ς νόσοις ᾿ ̓ ΚΟῚ ᾿ δαιμόνια πολλὰ ἐὀξεβαλε, ΕῚ Θγ. ἧ- , 

Φιε λουλέϊν α δαμμαῦ υμόνια ὅτι ἡδήσαν αὐτὸν. ̓ Καὶ ΦΈδΕ “ἐνγυ-- , ες 

] ὧϑν λίαν “νάρα ̓ὀξηλϑε, Χο] ̓ ἀπήλϑεν ἢ εἰς ἔρημον τόπον, κα-- “ἢ 

͵. χει μεό ματα, ϑες (ΑΙ [ κατεδεοξαν αὐηὸν ὁ Σίμων Καὶ οἱ μετ μὸν 

᾿ νῷ " τὴ δύρόντες. αὐτὸν , λέρθεσιν ἀυτὼ, ὁπ πωῦτες ἀμ ο αδ.. . 

ἼΞΕΕΝ "ἡ λέγφ αὐτοῖς, Α΄ γω ΠΣ εἰς “ τας ξλομῆμας κωμοπόλεις, νων 
κού ἡὠρεΐξῳ. εἰς ον. ΚΡ ὀξεληλυϑαν Καὶ μὲ παρίμμο ον μαμῖ δεν 

ν Ἵ 
τοὺς σἰἱυαγώγαις αὐτῶν, εἰ ὁλίωω τίω Γαλιλαίαν, ὦ δαὶ τς αδβρινι, 

μευ δα μόνια ὠκξάλλων. ἭἍαι ἐρχόται τεϑς αὐτὸν λέχῃθος, πῶ- οἵ 
ἐακαλῶν αὐδὰν, καὶ γονυπετῶν αὐλὸν, κὴ λέγων ἀυπὸ, "ὧπ ἐ- 8. ᾿ϑκίρεϊαι 
ἂν ϑελῇς, δὰυυ ασοι! ΜΞ κοιϑαι θά σαι. Ο: ὃ ἴησοίς απλαιχνιοϑεὶς, 

ὀκτείνας πίω χεῖρα, ἢ ἡγψαῦ ἀ δεῖρον τ ᾧ λέγά ἀπὸ, Θέλω ΠῚ: 

οι, μαϑητι. Καὶ ̓ εἰπονζς ἀμ. ; ̓ δύϑεως ἀπῆλϑεν ἀπ ἀμ ἡ λέ- «δὰ 

θαι, "ὸ ἐκαϑαραθϑίο. καὶ ἐμοραμισοι μῶν: ἀνπὸ, δὐϑέως 
ὀξεδαλεν αὐτὸν" ΑΙ Ι λέγᾳ ἰυττὼ Ὅρα μηδενὶ ὑμηδὲν' εἴπης, ἫΝ 

ΝΥΝ ὑπαγε, σεαυτὸν δε ξ( τῷ τῷ ἱέρει, χαὶ ̓ πσϑϑσένεξμε «Ὁλτῷ 

Λδυτ.ια. Α καϑῶρ εσμιοῦ (ου ἃ περσέταξε Μώσης, εἰς μδρτύδιον αὐζις. 

Ο δὲ ὀξελϑων ή Ἰρξατι κηρύασειν πολλα διαφημίζειν ἡ δν λὸ καὶ ' 

οον, ὥςτε μηκέτι αὐτὸν δεωϑαόϑοι φανδῶς εἰ εἰς πῦλιν εἰσελϑειν" 
᾿ ἊΝ ἔξως ον ἐρήμοις τόποις δὴ ΧΟ] ἦρλοντο τοξθς αὐ ηὸν παινζο-- 

β ᾿ ΕΓ Ἐν δ ὁ ἀθϑεν. Και παλιν εἰσηλϑεν εἰς Καπξναθμ δὲ ἡ ἡμερφον, Σ 

Ϊ - Ω ἠκούοϑη ὅτι εἷς οἱριὸν “1 »Ἀ ἄὐϑέως σἰμνήχθηοῦ πολλοὶ, ὥςτε τὐδωθιε 

μηκάτι χωρεῖν μηδ ζα τϑϑς τίω ϑύραν᾽ Καὶ ἐλαλέ αὐἴς 
ἣὃν λόον. Καὶ ἔρλθνται τές αὐτὸν . πουραλυτικὸν Φέροντες ΦΌΩΣ 
αἰρόμδρον υὑτοὺ τεασοιρν' κ' μή ἰδιωάμϑμοι ̓φεοσεηΐσοι ας. ων ε 

τῷ δια τς ὄχλον, αἰπεξέγασοιν τίω σεγέωυ ὅ ὅπου ἰεὺ, χα  ὀξορύ. Ἢ 

αγτες “χαλῶσι “ὃν κραξ ξατον ἐῷ ᾧ ὁ πουραλυτικος κατέκει- 

το. ἰδὼν δὲ ὁ ἱπσοιῇ Υ πίσιν αὐτῶν “λέγᾳ τῷ πουραιλυτικώ Τέ- 
χγον »ὠφέωνται (οι αἱ ἁμδρπαι (ου. Η σαν δὲ ζενες ὔμγραμ- 
ματέων ἔκ! ἰκαϑήμδυοι, Ω διαλογιζόμδιυοι" ον ταῖς καρδίαις 

Τὼ ιλ.Α αὐ. τί ἕτὸς οὗτω " λούλει βλασφημίας": , ἰἰς δι αὖ ἀφιέναι 4 

ψαλινα ἁμδρπίας ν᾿ εἰ μὴ ἐς δ Θεὸς: Καὶ 43 ως ὁ ιγνοις ὁ 0 ἰησοῖς τῷ ; 

“πνδύματι αὐτοῦ, ὃ ὅτι οὕτως ̓ διαλογέζονται ς ον ἑαυΐζοις. εἶπεν ε πὶ, α. ἢ 

αὐζοις, Τί ταῦτα αϑαλοίζωϑε; ων ταῖς κουρδίαις ὑμμ; » τὶ ᾿ Ἄξην Ἧ 
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ε Περὶ σῷ Λαὴ Οἵ πελώνγοὺ. 
Ἁ 

ΚΑΤΑ 

ἵνα δὰ εἰδῆτε ὅτι ὀξοισίανᾧ "εχ ὁ 0 ὑος » ἀνϑρϑόπου ἀφιέναι δὶ 

τὴς γῆς ἁμδρπας ( (λέγᾳ τῷ πουραιλυτικῶ Ὁ} οι λέγω; ̓ ὑγέραι, τὸ 

ἄρον ῷ κραρῥατὸν (ου, ἊΣ ὕπαγϑ εἰς “ὃν σιρκὸν (υ. Καὶ ἠγέρϑο 

δϑέως Ο᾽ πορ νος ῷ κραρίατον, ὀξηλϑεν ἔψανπον ποτῶν. ὡς- 

᾿ ὀξίροιας ποτα, "ὰ ἡ δοξίζεν κα Τὰ Θεὸν, λέροντας, ὅτι ϑδέποτε 

ὅτως ἀδομδμ. Και ὀξῆλϑε πάλιν πυρὰ τ ϑοιλοιοσθεν, Νὴ παρ ὃ 

δ χλος ἡ βχέτο τσϑϑθς αὐτὸν, ς ἐδίδδισκεν αὐτοις. Και πουρώ- 

5. εἰδὲ Λάὴν Σ 1Ὁ Αλφαίου καιϑημδρον δ ι Ὁ ζᾷ τελώνιον" 

ΚΟ, ἡ λέγ μπὸ, ἀκολούϑη ἱμοι: καὶ ἀνάξεις ̓ἠκολούϑησεν ἀπ. 

Καὶ ἐλυετος ὧν τῷ κατακαιοῦς. αὐδ' ἐν τὴ οἰκίᾳ, αὐτῷ, νὴ πολλοὶ 

τελῶναι Ω ἁμδρτωλοὶ (ἐνανόκειντο τυ Σ ηλϑάι ἀφῇς μα ϑηταῖς 

ἀμθ ἥσων )ὼ πολλοὶ, κι ᾿ἰκολούϑηος ̓ ἀμτὼ. ἃ οἱ οἱ λξαμμαπεῖς 

ΩΩ, (ὦ Φαρισοοι ἰδόντες αὐτὸν ἐδιοντα μῖν “ Τὴμ τελωνῶν κο 

ἁμδρτωλῶν, ἐλέοον τοῖς μαιϑηταῖς ἀφ, ̓Τίὸ ἐς ̓μετὰ ,7πὲ|-Τ 

λωνῶν κα ἁμδρτωλῶν ἐεϑὶφ ὦ πίνει: ̓  Κα; ἄμ ὁ Ἰησοίς 

λέγά αὐτοῖς, Ου χρείαν ἰλθέσιν Φ! ἰχῴίοντες ἰαζοὐ. Σδλλ οἱ Κα-- 

κῶς ὄἴλοντες οὐκ ἠλϑον᾽ καλέσαι δικαίοις. λα ὥμδρτω- 

λοιρὴ εἰς μετωνοιαν. 

σὴὰ Φαθ σαὶ ων γηςεύοντες " καὶ ἔρχονται, καὶ λέγοισιν εἰμπὸ, 

Διατὶ ὦ μαϑηται ἑωαννου Ἂ οἱ Φαρισαίων γηςευοεσιν, οἱ 

δὲ (οἱ μαϑηται, οὐ νηςεύουσι: Καὶ ε εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἴησοις, Μη δὺ- 

γαάντωι οἱ ἡοὶ Ὧν γυμφώνος, ωῳ ῷ ὃ νυμφίος, μετ αὐτῶν ὁ: 

νηφεύειν; ὃ σον λρόνον μΌ ὁ ἑαυτῶν ἰλθεσι Σ νυμφίον, οὐ δε α»-- 

ται νηφεῦειν" ἐλδύσονται δὲ ἥμερα! ὅταν ἀπουρϑ᾽) ἀπ᾽ αὐτῶν δ 

νυμφίος, ὧπ Τοτε γησεύσοισιν ον ὀχαίναις ταῖς ἡμέ βως. Καὶ ὅ- 

δεὶς ὀλίβλημα ῥάκοι ἀγνάφου ὀληῤῥαηῆει͵ ἐλι “ ἱματίῳ 

παλαιῳ Εἰ ̓  μή, αἰρῳ πλήρωμα ἀμ, “ὃ καινὸν ὅπαλαμό, 

κου) Δέῖρον λάσμα γίνεται. Καὶ ἐδεὶς βάλλει δίνον γέον εἰς ἄσ- 

κου παλαιοιρ' Εἴ ἰδὲ μή, ῥήσει ὃ οἶνος ὃ ὁγέ(6» τοι ἄσκοιξ, Ὁ δ 

σίνος ὀπκχέίται, Ὁ οἱ ἀσκοί ἐ Ἀπολοιώται. Σλλα οἶνον νέον 6ς ἀσ’- 

Α κοιξ χα νοις ἢ βλυπέον οἷ Και ̓ νε πουραπὸρδ)εαϑτω αὐπὸν ων 

ΟΝ σευ βασι δέου μω «ποράμων, ἢ Ἰρξαντο. οἱ ἰδ: ὠῃ 

ΜΑΡΚ. δὲ 
θὐκοπωώτερον, εἰπεῖν τῶ πουραλυτικώ, Αφέωνται 'Οἱ αἱ ὡμδρ- 

παι" ἢ εἰπτεῖν Ἐ γήραι," ἀρὸν (ου “ὃν κραβατων, καὶ «ὐϑεπαίτει. 

Κα; Ἶσουν ὦ μαϑηπα [ωαννου Ὁ οἱ 
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ζ Πεοὶ τῷ ψ ξηρα) ἔχοῆος ἀζοὺ χῖρα. 

64 ΕΥ̓ΑΓΙ. 

ὁδὸν Πριειν ζέλλοντες Οιὶ καϊχυας. δ οἱ Φαασεοι ἔλερον αὖ- 

τῷ, ἰδεῖς ποιϑσιν᾽ ων Ὅις σιβξασιν, ὃ ὃ ξῶι ἔξει; Καὶ αὐτὸς ὃ: 

αὐτοῖς, Οὐδεπόε ἀνέγνωτε [ι ἐπούισε Δα()σὶ, ὃ ὁ, χρείαν ἐσέ, 

ὁ ἐπείνασεν αὐτὸς (Ὁ οἱ μεξάμθ: 3 πῶς ̓ξσμλϑεν ἐς Σ ὑροῦ ᾧ ΘΕ 

Αβιαϑαρ “ 5 ἀρχεδέως, ἢ κὖ δσάρτοις Ρ φεοϑέσεως ἔφα- 

“᾽ν, οἱ ἐκ ἔξει Φαγεῖν. Εἰ μὴ τοῖς ἱερόυσι, κα ἐδῶχε ς τοῖς σὰ 

ἀμτῷ οὐ οὐσι; Καὶ ὑλενυ αὐτοῖς. Το  σαβατον διὰ ἃ ἄνϑέϑοπον 

ὀδωετ, οὐχ ὃ ἀνϑέθοπος δια “ὃ ὸ σεῤβξατον. ὡςτε κυρμὸς ὅδιν 

ὃ ἧος ἥ ἀγϑρωώπου ς 5 συιβξατου. Κα; εἰσηλιϑε πώλιν 

εἰς τίω σἰμυανγωγέωυ, Ο ἴὼ ἐκεῖ ἀνϑέθοπος ὀξηραιμμνίω ε- 

7. τίω χϑσα, ῶ αϑῇρετίροιιυ τς Εἰ τοις σύβθασι ΘΑ 

πεύσέ αὐτὸν ἵνα καυτη θρήσιοσιν ἀμνῷ. Καὶ λέγ τῷ ἀνϑρώπω 

τῷ ἐξηραμμόιω τα τ Ὑ χεῖροι, ἔ γέρα! εἰς τὸ μέσον. Καὶ λέ 

4 αὐτοῖς, Ἔξοι τοῖς σοι β(ασιν᾽ ἀγαϑοποίησοι!, ἢ κουκοτποιῇ σοι: 

ψυχίω σία σαι, ἢ ἡ λτοκῇεῖναι: Οἱ δὲ ἐσιώπων. ἀ φξεβλεψα- 

μῶμος αὐτοῖς μετ ὀργς, συλλυπουμῆμος ὁ)! τῇ τῇ πωρῶσε τῆς 

καρδιας αὐτῶν λέγ τῷ ἀνϑρώπῳ, Ἐχπεινον τίω χείρα ̓Ου. 

Καὶ ἐξέχεινε, καὶ Σιποκατεςοί.ϑη ἡ ἡ χεὶρ ἀμ ὑγῆς ὡς ἡ ἀλη. 

"Ρ᾿ ᾿ὀξελιϑόντες Φ Φαρισοῦοι, ὄζϑεως μῷ 7’ ἘΉρω διαγὼν συμ 

βούλιον ὑποίοιωυ ΚΑΤ’ ἀνθ ὅπως αὐτὸν Σιπολέστωσι. Καὶ ὁ [η- 

(οι ἀνεχῶ βῆσε μέα Π μαϑητῶν αὐτῷ τεὸς τί ϑουάλφασειν. 

"Ὁ ̓πολὺυ πληϑος Στὸ τὴς Γαλιλαίας ̓ ἰκολουϑησουν ἀμπὺὸ, ὮΝ 

δποης ἰουδδα ας, Στὸ ἵερ ὑσολύμμων,κὺ Συτὸ τῆς ἰδδυμαίας, 

᾿ πέραν ΓΝ] ορδανου, Ὁ ζ) Ὡϑὰ Τύρον ὃ "Σιδῶνα, πλήϑος “πὸ 

λυὺ ἀκουσουίῆες ὃ Οσῶι ἐποί, ἤλϑον “δὸς αὐτὸν. Καὶ εἰπε Ὅις μα- 

ϑηταῖς αὐτῷ ἵνα πλοιάθλον νον τὸ ἢ οἰυτῷ, διὰ ἢ " δ λον, 

ἵγα; μηθλίξωσιν ο αὐτὸν. πολλοις "ἼΝὴ  ἐθεροπευσεν, ὥςτε θι- 

πίπῆᾳν ἀυπὸ, ὑγάναμα Ὁ ἅψωνται, ὃ ὁσο! εἶχον μαείγαρ. ζ πνά 

ματαΐᾷ. ἀκάϑαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προ 9σεπιηθεν ἀὐυπὸ, 

ἔκραζε λέλοντα, ὅτισὺ εἶ ὁ ̓ ἡὸς ̓“ὩΘορό. ὦ πολλὰ ἐπετίμα 

αὐτοῖς, να μὴ αὐηὸν φανερὸν ποιήσωσι. νἴραι [ἀνα αἱν εἰ εἰς Ρ 

ὄρος ὶ ΚΑ] ποεϑσκαιλείται οι ἤϑελεν αὐτός: ὦ ἀπηλϑον τϑθς 

αὐτὸν. ὩΣ ἐποίησε δώδεκα, γα, ὦσι μετ ἀν Ὁ δὶ ἵγα, Σστοςέλλη 

αὐτοις κηρύοσεὶν, δέ ἐχήν ὀϊξοισίαν ϑερουπεύᾳν τας γὸ θυ, ὡς ων - 

(αλλειν 

η Περὶ ἡ δι᾽ ἐποτύλων ὧκ λογῆς. 
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12 ἈΦ 91. οἡ .Ἡ 

Κατ Ρκ σ 1 
(ἀλλφῳ ἡμόνια. Και ἐπέϑνχε τῷ » Σίμωνι ὀνομὰ Πέξονιἢ 

ῤ ἰακώθον ( 8 τ“ Ζεβεδαϑ, γ ᾿ Ἰωαννίωω Σ ἀδελφὸν ΦἸακώξυ, 

. ἐπέϑηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοαγεργές 
; ὃ ζην, ἡοὶ βροντῆς, 

ζ Ανδρέαν, ὦ Φίλιστον, Ἀ Βαρϑολομαμον, Ὄ ἡ Μαΐϑαιον, νὰ 

Θωμεαν, Ὁ δ ἵακωζον δ Ὁ Αλφαϊου,ὰ ̓ Θαϑιόδι ον, 70 ς Σίμω- 

γον Ἂν ̓Κανανίτίω, Ω ἰούδων ἱσκανριωτέωυ, ὦ ὃς Ὁ ὴ παρέδωκεν 

αὐτὸν. Καὶ ἔρχονται εἰς σίκον. Ἢ σἰβυέρχεται παλιν ὄχλος, ὥςτε 

μὴ) δεωυ αἰϑαι αὐτοις μήτε ἄρτον Φαγενν. Καὶ ἀκούσειντες οὐ 

ταρ ἀμ, Ὀδῆλϑενκρανῆσαι αὐτέν ἔλεγον γαβὶ τι ὀξέον.κὶ 
οἱ γ)θαμμμιατεις οἱ λπε ἱεροσολύμων καταξάντες, ἔλεμον, ὁπ 

Βεελζεθουλέ ἐμά, Ὁ, ὃ ὅτ! οΨ τῷ ἀρχοντι ἢ Δωμονίων ὠκβαλ- 

λε ἴ δαημόνια. Καὶ ἡ περσκαλέσοίμδυορ. αὐτοις, ον ὥραβο- 

λας ἐλευ αὐτοῖς, Πως δααται σουτανας σουτανῶν ὠκξαλ- 

λειν; κ ἐὰν βασιλεία ἐφ ἑαυτέωυ μεεκά, ου ̓ δαιλαται ςει.9ῃ.-- 

γα" βασιλεία ἐκείνη Ὁ ἐὰν οἰκία; ἐφ ἑαυτίω μεραῶε, οὐ 

δωυαται σαϑέευαι ἡ οἰκία ἐκείνη" (Ὁ εἰ ὁ σουτοινας Δυέρη ἐΦ ἑαυ 

ὃν ) μεμέδαςομ, οὐ ̓ διωσαται σου θέε αι. δγλα τέλος ἐχί: Οὐ 

δαύαται οὐδεὶς αι σκόνη τῷ ἰρυροὺ; ἐἰσελϑων εἰς τέων οἰκίαν 

ἀμ »διαρπαίσοιν, αν μ ̓χοθϑῦίον ῶι ἰχωρον διησνν ω τότε τίω 

οἰκίουν οἰκο. “ διαρπεῖσᾳ, ̓ Αμίω λέγω ὑμῖν, ὅτι παῦτα ἀφε- 

ϑισέται ὡμδρτιματα, ΟἿΣ ὑσις 7 ἀὐϑρθόπων, Ὄ ἢ Ολοισφη- 

μίαι ὅσας δὐ βλοισφημμσιοσιν ὃς σὶ Δ βλοισφημμησι εἰς “ὃ 

πνέμα" " ἅγιον, ὑκ ἐχέ ἀφεσιν εἰς γον αἰῶνα, ΜΝ ἔνοθς ὅξιν 

αἰωνίου "κρίσεως. , ὅτι ΘΆΡΟΟΙΟ πνευμαις ἀκαϑαρτον ἐχή. Ἕ ἢν 

Αϑν τη οἵΐω τ ἀδελφοὶ ,Ὁ Ἴ μήτηρ αὐτῷ ΘΗ ἐἔξω ὁ ἑσωτες, ὠπέ- 

αϑλρν τϑϑς αΔ)ηὸν Φωνοιίτες αὐτὸν" Ω ἐκοί,ϑητὸ ὄχλος Ὡὐϑ 

αὐτον"εἶπον δὲ οἰνπτὼ, ἰδου ἡ μαῖτηρ (ου ὁ οἱ ἀδελφοὶ (ον ἔξω 

ζητοισί σέ. Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Τίς ὀξινη ἥ μήτηρ μὴ, 

Ἂς "ἢ οἱ ἀδελφοὶ μεουρίζαι ̓αϑξαθλεψαμδος κύκλῳ ὅι αδι αὖ 

Σ καϑηυδρους, λέγά, ἰδ ῇ μήτηρ μου, Ο οἱ ἀδελφοὶ μου" ὃς )ὦ 

ἂν ποιήσῃ Ἂ ϑέλημα “Θεῦ, ὅδ [ἀδελφὸς ἱμοὺ νὰ δ ἀδελῷη μς 

᾽ μήτηρ 31. καὶ πόλιν η ἤρξατο δεδαισηᾷν αὔρα ἢ ΄ 

ϑώλασσοιν, "ὦ γ σζωηχθν χδϑς αὐτὸν ν ὄχλος πολι, ὥςτε αὐτὸν 

ἐμᾷξαντα ἧς τὸ πλοῖον »καϑηδχ ον τῇ ἢ ϑαιλοίοσῇ. ᾿ παξ ὃ ὄχλος 
6.1. 

Μαῖθθ.Δ 

ᾧ ,6.8. 

λύχκ.ια.Β 

Μαΐ..β.Ὁ 

λῃι.β.Β 

α.ἰω.ε.Δ 

ΜαΊβ..8.Δ 

ΤΉ  Ν 

σ᾽ Μαῖθ..γ.Α 
λυκοη Α. 



Ησαϊΐδ ς.Τ 

ματβῇ.4γ.8 

λύκ.".8 

ἰω.Ιβ.Ζ 

“-ραΐξ. κη. 2 

ῥωμ.ια.Β 

α.Τιμοῦ.ς, 

Γ.Δ 

ΜαΊθ.ε.Β 

λοκυγι ἃ 

,ω.Δ 

β΄ Περὶ τῷ ἀπόρου ὐ Ῥαθρλή. 

66 ΕΛΑΑΎ. 
λ 3 λ ἦν ἰδ Π Ὗ 5 Ι 3 λ» 

χοϑὸς τίω ϑα λοι οτουν Οὐ Τὶ τῆς γὴς ἰευ." ἐδυσδεσκέν αὐτοῦ ον 
ω λ » β,.,.. Ων “ « ἦῳυ ἡ Ι 

«οαξολαῖς πολλα, ὦ ἐλέὺγν αὐσοις ον τῇ δεσδυχη αὐ7δ, Ακου 
Ι οἷσιν ᾿ τ, “ 9 [ 3 ΄“ Ι 

ἐπε ἰδοὺ ἐξηλϑεν ὁ ασείφφν ὅ ἀπείρωι" Ὁ ἐγήμετο ἂν πῷ ασεῖ-- 
ἢ , , λ λε καὶ 5: λ θα, ο » - 

ρειν, ὃ μδ ἔπεσε δα τίωω οδὰὸν, κ. ἡλϑείῳ πετεινα 18 οὐροι- 
) [ ὙΠ. ἡ" ΕΝ 9] ππ λ Ἃ Ὁ ε΄ 

νού᾽, "ἡ κατεφα γῆν αὐτὸ. Αλλοἢ ἔπεσεν ὁ τὸ πετρῶδες, ὃ-- 
: 3 ΩΣ ἔν λ » Ι 3 Ι ν ὶ λ »} 

ποὺ ὧι εἶχε γίω πολλίευ, Ὁ δύϑεως ὀξανέτειλε, διὰ τὸ μη ἐγήν 
Ι Ὁλ ΘΑ ΘΌΒ ΘΑ , Σ ! ς- ὦ ὐλον Α 

βαϑὸυς γης ἡλίου δὲ ανωτείλαντος ἐκαιυματι θυ, γὴ δία, τὸ μνὴ 
» ς 3 Ι λ ν . 3 λ» Ι Ν᾽ 

ἐχήν ῥίζαν, ὀξηρανϑη.Καὶ ἄλλο πέσεν εἰς ταῦ ἀπο ὅπ, γ. αν- 
ς "» Ι » ἋᾺ οὖν 5» 

νέξησοιν αἱ ἀκανϑει, (ὃ (ἐνέπνιξαν αὐτὸ, ὦ καρπὸν ἐρκ ἔδωκε. 
ἢ 2 . Ὁ" λ 5 αἱ λ» Ι 

Καὶ ἀλλο ἔπεσεν ς δ γίω Υ καλίμυ, ἐδυόὸου Κφρήον ἀναξαν 
ΡΥ »] 15.} [ ὸ «2 !| Ἁ 

γοντα (ὃ αὐξάνοντα, (ὦ ἐΦρεν ᾿ἐν σϑλώκοντα. Ὁ ἐν ἑξήκοντα, »ὰ 
δι σε Ι λ.) «Ὁ οὐου. ε γ Ὄ ᾽ Ϊ ἢ Ι 

ἕν ἐχφτον. Καὶ ἐλέγγν αὐτοῖς, Ο ἐγὼν ὦτα ἀκουάν, ὡκουέτω. 
"φ λυ ] Ι! ᾽ ἱ ς 2 Χ ς λ »Ν οὐ φφηιν 

Οτ' τ ἐσχυ ἐϊο κοτο λονας, ἡρφτμο, αὐὴϑν οἱ θα α)7’ σιιὺ (οιἐς 
Ι! Ι λυ] Ἢ 2 ἥν " Ν Ι “ 

δῶδεχα Ὑπώραξ πο ἐλευ ΑΒ ΟΕ Ύ μεΝ δεδᾷ) γνῶναι 
.ο. ᾽ ΄ “ » 3 

"ὃ μυςφηθλον τῆς βασιλεῖας ἥ' Θεού" ἐκείνοις δὲ ζοις ἔξωον ́ σα-- 
ω λ Ι! ! ο ε7 [ [ Ν ἋἝ 

ρῳίβδολαις ᾧ ποτὰ γίνξ) » α βλέποντες βλέπωσι," μυὴ ι- 
ΘΔ, 7. ᾿ “ Ι 5 

δωσι",ἡ ἀκούοντες ἀκούωσι, Ἀὴ μη (ὑψνιωσι"μυηποτε ὁ ισρένψωσι, 
τὰν “" δι ν χ᾽ ! ὶ Ϊ -ξ“.- » » 

κοὰ αᾧεϑη αὐτοῖς (α ἀμδρτήματα Και λεγ4 αὐζοις, Οὐκ οἷἱ-- 
ν 1 Ὑπ δον ἣ 

δδυτε τίου κοὐ οωξολίευ ταω πίω; νὴ πῶς πῶ σας τὰς χρδαξολὰς 
Ι : Ϊ λ ᾿ ' ἷ δὰ γΓῸΣ ὙΠ Φ .Ὲ 

γγνωσεῶς: Ὁ απσείρον, (ὦ λορον πσελρβειουτοι δᾷ εἰσιν (ὦ) “σὰ 
εἰ λ ὝΣ ἢ Ι απ Αψι βδι. λει Ε Ι ἡ 

τίωω ὁδὸν, ὅπου απσείρέται ὁ λθιλος, Κα ὅταν αἰκούσωσιν͵, δ} 9ς-- 
ἣ ε ὯΝ » Χ ’ Ἶ 9 

ὡς. ἐρχέτω! οσώτανας. ῶ αὐρεὶ ὃν λό ον ζῷ ἐασσαρμῆμον ον 
Ὁ [ ΡΝ ᾿ Ὁ 7» ς : ες 5 

σαῖς Κοαιρόιαις αὐτῶν. κ. οὗτοί εἰσιν ὁμιοίως οἱ οἶπὶ ὦ πετρωδν 
: ] ὲ «Ὁ ᾽ " λ ΤᾺΣ, 5. .« 4] “ απείρομδυοι, οὶ ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον, δύϑέως μῖ χαρὰς 

Ι Ι ιν ἮΝ 3 οἱ «7 ΣΡ: ἷς “ . 

λφαμμιξανοισίν αὐὐτ' γ δ). ἐλϑισί ῥίζαν ὧν ἑαυτοῖς, δλλά χσθ9σ-- 
ΟΡΕῚ Υ Ι ΄ ἈῚ : 

φρο! εἰσιν " Εἰ τὰ ἥνομϑυης θλίψεως οἦ δειωγμμοί διαὶ τὸν λό-- 
ὍΆῚ “ λ τ 3 ΕΑ 5 τ 

ον, ὄυϑεως σκκαυνοδδιλίζονται .Κο ̓οὑτοί εἰσιν ( εἰς ταὶ ἀκαί.-- 
] ΘΝ τρανοῦ, ΑὐΚς ἡ τὸ ΝΑ ! ᾽ ΑἸΑΡᾺ Ἀ τ ! 

τις σσΕΊρὸ ὑδυοι ΟὔΤΟΙ ΕἸσῚΝ .ο, ἸῸΝ λθλον ἀκούοντες, γ.. αὐ μιέ6.-- 
ὄν στὸ μιν! ΔΊΣ ΣΝ ὦ οὺ Η γε νσλ μένα τὰ ἀκῶνος τούτου, κ, ἢ ἀποτη τὸ πλούτου, χα! αἱ δι ΐῳ 

' λαὸ : οὐδίῦτε. ὡς ἱπ ἢ. , Αἵ ! Νν λοιπὰ ὄζιϑυμίαι εἰ πορϑυομᾶναι συμ! γουσί τὸν λθ’λον. κυ 
β ἄκαρπος γίνεται. Καὶ οὗτοί εἰσιν (Ὁ εἶ πὶ πίω γίω πίω καλίω 

« ε Η ] 
εσζέβέντες, δίτινες ἀκούουσιν λον, γὼ ραδελοί) ὸ κῳρπο- 

᾿ δὰ ἃ. “ δον: «(1 Ἔ Ἡμν- » Φοροισῖν, ον τϑιακοντα;". ὃν ἑξήκοντα, ἢ ἂν ἑκατὸν. Καὶ ἔλε- 
».»»ἷ΄͵,ῦἜοιοο ΟΡ Ι ΠΗΡΜΙΣ ΤΩΣ γώ, εξ ἢ ω“ 

αὐτοῖς, Μηπο λυχνος ἷ ἐβχέτω,, να Ἰοὺ ἼΟΥ μόδιον ΟΝ λῇ 
᾿ : - ὑόν ιν. τὴ Ὁ 

᾿ γιδ].ς 

᾿ ; Ἢ τοῖον 
ον φεϑλιης 
ἡ ὧν Οὺς ἑξῆς, ἱ 

ΝΖ. 

1 ὅις απείρ}! 

4. νυ 
2 ἀπο! 4514 

αν. 

᾿ ἄηεπρ 

-πν τσ τ τοῦδ ςΠΟὁὃὋὃὋὃ -...........ὕ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. ΓΗ 
ὸ 
σι) “χα τ κλίνω: 5 οὐχ ἵνα ἐἶι τίω ̓  λυχνίαν. ὁ ιτεϑη:" Οὐ Ν 

ΥΥΑΝ Ζεκρυπῆόν, ὁ Ο ἐὰν μη Φανερφ»ϑη οὐδὲ ὀγβρετο ὑχπόκρυφον, 

ΣᾺ ἕνα εἰς Φανερὸν ἐλϑι. Εἴτις ὐχέ ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. Καὶ 

ἐλεγϑυ αὐτοῖς, Βλέπετε πὶ ἀκούετε. ἐν ῷ μέτρῳ μεσρεῖτε, με- 
πρηϑήσεται ὑμῶν, Ὁ ἡ παϑοεἸεϑησεται ὑμῖν, « αἰκούοισιν. “ὃς 

γα ἂν " ἔχ, δοϑήσεται εἰυτεὸ" "καὶ ὃς ἐκ ἐγά, δὲ ρϑήσεται 
απ ἀὐς. Και (ὑλευ, Οὕτως ὅξἠν ἡ βασιλείαν Θεοό, ὡς 

ἐὼν ἀύϑερπος βώλη τὸ ασὐρίῷ) δι τὴ τῆς γης κοι! ᾿καθάῦδι, Ω 

ὀγείρηται γύκτα ΟΥ ἡμέραν, ὡο Ο ατῦρος βλαςάνη νὰ 0 μυηκύνηται 

οὶ τ σἰδὰν αὐτὸς. αὐτοματη γα ἡ 75 χρρποῷορει τρθῶτον 

Αϑρτον, εἶτα κοχειυ, εἴα πλήρη σίτον ὃν τῷ καχυν ὅταν δὰ σῶ-: 

δφιδὰ ὃ ὃ καρπὸς, δύϑεως ποςέλλει Σ δρέπανον, ὃ ΟΤΙ παρέφηκαν 

ὸ ὁϑερασμὸς. Καὶ ἔλεγε, τόν ᾿ὁμοιώσω μὴν τίω βασιλείαν 

Τ' Ὁ Θεοῦ, ἢ ἥ ων ' ποίᾳ ̓πουραξολῇ πουραξάλωμδω αὐτίωυ; ̓ ὡς 

᾿κόκκω σινάπεως, ὃς ὅταν εξστερῇ οὐδ τὸ της γῆς. μικρότερίθ)" 

πατῶν δ) ασερμαίτων Ἡ ἧμς Τῆς γϑ)ρ᾽γὰ ὅταν ασειρῇ, ἄ- 
γα αίνει,κὴ γ ἜΜ, ποτῶν Τὴν λαιχανων μείζων," Ὁ “ΤΌ Εἰ κλώ- 

δοις ᾿μεγαλοις, ὥςτε δέμυ ἀνόϑει ὑπὸ τίε. σκιὰν εἰμ Ὁ (ἃ πέϊει- 

νὰ Τῷ Ὁ οὐρανοῦ κατασκίευου. Καὶ ποιαύταις χἠσαξολαςς 

πολλαὶς ἐλοίλει αὐτοῖς δ᾽ λόοον, καϑωὺς ἠδ αντὸ ἀκούειν" χώω- 
οἰς δὲ κδας ολής δκ ὀλούλει αὐτοῖς" καὶ ἰδίαν δὲ τοῖς μα- 
ϑυταῖς αὐτοί ἐπέλυε παντα. Καὶ λέγ4 αὐτοῖς ὡν κείν τῇ ἡ-- 
μέρᾳ; ὀψίας ἥμομϑρμης, Διόλϑεωμδῳ εἰ εἰς πὸ πέραν. Καὶ ἀφίντες 

τὸν ὄχλον, σϑραλαιμιξανοισίν αὐτὸν ὡς ἰμὐ ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ 

ἄλλα δε' ᾿πλοιαρκα ἱω με ἀμ. Ἢ ἡ γίνεται λαίλαψ, ἀὐέμου 

μεγάλη: το δὲ ματα ἐπέξαλλεν εἰ ἐς τὸ πλοιον, ὥςτε αὐτὸ ἡ- 

δ᾿ ̓ γεμιζεῶαι. Ὄ [ὠ αὐτὸς “ὦ)}ὶ τὴ Τῇ πρύμνη ΠΣ 29 χυϑοσ-- 

κεφάλαμον κα ϑευδῶων" "Ἂ διεγείρουσιν αὐ »Σ λέγρεσιν ἀυπᾷ, 

Δισδυσκαλέ, ῳ ἐ μδλεισ σοι ὅτι εὐπολλυμέϑο Καὶ διεγερϑεὶς ἐ ἐπετι- 

{{λιοῖ τῷ ἀνόμω, Ὁ εἰ εἰπε μΙ ἢ ϑαλαδστη »Σιώπα , πεφίμωσο. Και 

ἐκόποσεν ὁ ἀνέμος, δ ἐγένετο γαλήνη μεγοίλη. Ὁ ὃπεν αὐτοῖς, 

Τί 'σϑλοίέςε οὕτω; πῶς “» ἐχετὲ πίσιν; Καὶ  ἐφοξηϑηνοῦ Φόβον 

μέγαν, ἢ ἤ ἐν σϑὸς λλλήλουρ, Τίς ὦρφι ὅτος ὄξιν, ὅτι ἢ ὁ ἂνε 
μος κ, ή ϑαλοιασοὶ ὑπακϑοισιν οὐυπτὸ: 

6.11. 

ζν 
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« 

Μαᾳτῦ. Τ' 
λύν.".Ζ2 

ιξ Περὶ τῷ λειεαῖνος:. 

δ ΕὙΑΓῚ. 
τ Ι χν δὰ, οὐ “2 ἀν ἡ γι ὧδ 

ἢ πέραν Φ ϑαλοίατης, εἰς τ γωραν  Γασδῶαρίευων "ΚΑΙ ' ἐξῇ.- 

ϑύγτι αὐτῷ ον Τῷ πλοίου, δὐϑέως ὠπήντησεν αὐτῷ ὧκ τὴ μνη-- 
᾽ ᾽ Ι , ᾽ [ ἢ λ ὧν 

μείων αγϑρθοπὸς ςΨ ́ πνϑυμαῖΐα ἀκαϑερτω, ὃς τίωυ καϊζούυησιν Ε1-- 
᾿ ἴω Ὶ ᾽ ε ! 2 3 3 

χέν ὧν τοῖς ᾿ μνημείοις “ὦ ὅτε ἁλύσεσιν" οὐδεὶς ἠδέωυ ατο αὐτὸν 
Ὁ των .Ἃ Ι , ε Ι! .} Ἀ. 

δΉ σοι], δεαν τὸ εὐός ον πέσης Ὁ ἁλύσεσι δ δαῦτο οἷα 
εἶῳ κ δὲν 5 ς Ν 

διξασει ες σα" ἀμ ταῦ ἐἱλυσής, ") ταρ πεόὰς (ὡντετολῷϑαι, 
9 Χ 5 Δ 9») ! Ν Ν λ ς ! ; 

(ὁ οὐδεὶς αὐτὸν ιοωε δα μισοι" διαποῦ]ος νυκῖος Ὁ ἡμέρας 
3 “““ἦ » ᾿ Σ “ Ι “" Ι ] ε 

ὧν Ὅις ὀρέσι Ω ἐν Ὅις μγήμασιν ἰὼ κραζῶν κ κοαίζωκογήων ἑαυ 
ΩΣ. ὶ Ει ἡ ΓΝ 2 λ Ι 4 

ον λίϑοις. ἰδίων 5 ἢ: ἐπα: τα [ΠΥ ΡΟ ΠΕ. ΣΕ ο᾽ὸ φέ
σε- 

9 ἤν Ὁ ὩΣ 2» Ἃ 

κύγησεν απ, Ω κράξας Φωνη μεγωώλη, εἰστέ, ΠῚ μοι Χοα (οι, 
4 ς ΄σῳω ε ! ς ! Δ λ 

Τ᾿ ησοό ἡξ Τῷ Θεοό ᾧ ὑψιςου; ὁρκέζω σε 7 Θέον μή με βασων
ί: 

᾽ , 4“ λ “,ὦ λό. » » 

σης (ἔλεγε )Ὁ ἀυτὼ, ἕ ζελϑε 7ο πγδὺμαΐο ακῳαρτον ΟἹ “" ἂ»-- 
ἘΞ Ἰ» Ι ἊΝ “Ὁ Ἢ - , Ι 

ϑρφόπου.) Κα! ἐπηρώτα αὐτ', Τίζοι ὀνομα; Καὶ ἀπεκρίϑη λέ- 
λ » ! ε΄ Ι 2 ᾿ ! νΣ 

γων, Λέγέων ονομα μοι, ὁτι πολλοὶ ἐσμέν. Και “«"οεκαλᾳ α-- 
ΤΕ λ 3 λῳ» 2 ἣν [ Ὧ αν Ὧν 

Ἴον πολλά, ἵνώ μὴ αὐτοις Συτοςείλη ἐξωΐης χώρας . ἰω δὲ ἐκει 
) ) ΡῚ Ι 7 ! ! ) 

τϑὸς ἵς; δρη αγέλη αϑιρῶν μέγωλη ἢ βοσκομδυη ᾿ ῶ ἐπεί: 

) τ ς Ι! γε Ι! ᾿ ! ε Ὁ 

κα λέσοιν αὐτὸν ποτες οἱ ὅδ μόνες, λέχούϊες ῖ Πέμψον ἡμᾶς 
᾿ τ΄λ ͵Ζ Ὡ ) ἢ λ.ν» .} ἣυ λν: Β 

ἃς (ἄν χοίροιρ, γώ εἰς αὐτοὺς εἰσελθτυμὰν. Καὶ ἐπέτρεψεν οἷ2)-- 

Β Ἴοις ἄδϑεως ὁ ἱπίοις. Καὶ ἐξελϑοντα ἴα πνϑυματοαΐα ἀκῴϑαρ- 
ς 4 ἢ μήθ. 7 λ « ε Ι “ σω 

τὰ εἰσηλϑον εἰς (ὅσ᾽ χϑίροιρ . Κϑ! ὥρμϑήσεν ἡ ἀγόλη κι," 18 Ἀρη-- 
» Ύ ἄν ὸ ἃ » ᾽ “ 

μνοὺ εἰς τίω θα λούοσουν Ἤσουν σῶς διοάλιοι, κ. ἐπνίγού]ο ον τῇ 
ἄντ δι χα Τὴν σον 5." ον «τ. 1 ι 

ϑαλαδση. (ὦ δὲ βόσκοντες (ὅν οίροὺρ ἐζφυϑ ον, ") ἀνήτίε ΕἸλον 
3 Ι 3 Υ ὅτ σα Ὁ ᾽ 

εἰς πίω πολιν καὶ εἰς (ἦν ἀπγροιυς : Καὶ ἐξηλϑον ἰδών 516 
ἔπ Νο λ λει .. λ ὯΝ λ 

γέσονος Χο ἐβρόντα τσέθος ῷ Γ η(οιω, χαὶ σεωροῦσί ῷῷ δδι-- 
! τ Ι “Ὁ ᾿ 

μονιζὸ μᾶμον καϑήμδυον χο ιμαπισμένον, Ω σφ ρονόιιυτο, ἢ: 
᾽ λ μος Ὶ : Ι ». “ἷ]Φ᾿΄ιὦἷςς 

ἐοικότα (Ὁ) λέγέωνα, ἴω ἐφοξηϑησαν “Ὁ δεηγη σου !ο αὐὐτοις οἱ 
2 οἰῶ τῶν ! Ὁ Ϊ ΄ 

ἰδόντες, πῶς ἐβωέϊο τῷ δοιμλονιζομδμῳ,  τϑα τὴ γοίρων, Ω 
2 Ὁ» ᾽ . ΄“ 2 λ ε 5. , 

ἤρξαδο απκολεῖν αὐ7' ἀπέλϑειῖν Ὥυτὸ τμ ὁρά ὧν αὐτῶν. (Ὁ 
3 ων ᾽ .Ν ! ᾽ ςε 

ὡ ἐμᾷ(αϑ]ος ἀν εἰς. σλοιον. “«,οεκαλᾷ αὐτὸν 0 συ μυονιεϑεὶς 
ὀ Ὁ" νυ (δ ἌΡ -. “""γ) 52: τ 9 ᾽ ὶ 

ἵνα, ἡ μεΐαυπ:. Ο δὲ Ἰηίου ἐκ αζφηκεν αὐτὸν δλλὰ λέγ4 εἰυττὼ, 
ἐυνν ἐντὶ ΓΑ δὲ Οἱ εξ υληδι { ἜΝ, 
Ύπαγὲ εἰς ζ οὔζον σοὺ χυθος (ζῦσ᾽ κοί, ᾿ς ἁναπείλον αὐτὸς ο-- 

ς 9 9 ͵ λ 3. γ 

δὰ στ! 0 Κύρμος ἐποίησε, ῶ ἠλέησε σε. Καιαπήῆλϑε, ῶ ἠρξαῖο 

πηρύοσειν .Ψ Τῇ Δεκαπολά, ὅσοι ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ἰγ(ιζ- ὦ πω»- 
3 ' ο λ Ι ΠΝ ᾿ ὅς, 

τες ἐϑαυμαζον . Κα διωπερφσουζος Ὁ Ἰησοῦ ὧν πὸυ ηλοίῳ 

γ 
"} 

Ξ Γερχανῦῃι . 

Γ ἐρασηγῷγ ἢ 

ΩΣ 5. “ ̓ 

ϑογἼωγ ἂν 

! 

οὶ ἰώνμαη ας 
ὅχεῃ, ἡ 

ξ αἰπι 

ν᾽: 

9 ἀιβα!η!ῆ, 

γο5 «ἢ 



(δ᾽ Περὶ ὃ ϑυγαζϑς τῷ Ξῤρχισεοναγώγου. 7 Πεεὶ ἢ αἱμοῤῥοάσηρ: 
ΚΑΤΑΜΜΜΑΡ Κι. 69 

πολιν εἰςὁ πέραν, δή γθη ὄχλος ἠολιὶ ἐγ’ αὐτὸν, ᾧ [πο 

δρᾺ πίει ϑύίλοιοταν. Καὶ ἰδοὺ ἔρχεται εἰς δ  ρχισωναλώ:" 

γων. ὀνόματι ἤάειρος, ὦ ἰδῶὼν αὐτὸν, πίει τσϑϑς (ὅσ πόδας τ' 

β ὕ πολλὰ, λέγων; ὁ πΊο ϑυγαϊπελόν μόυ. 

ἐσχάτως ἐχή,᾿ ἵνα ἐλϑων ὠιϑης αὐτὴ ταῦ χεῖρας, ὅπως σίω-- 

ὅη Ὁ" ζησεταί. Κῶ ὠπῆλϑε μεῖ ὠνδδ νὴ ἠκολούϑη αὐτῷ 0-- 

» τ ! 5. 
εἰμῳ ἡ φρεκολᾷ αὐτὸ 

“χλος πολιῤ, ἃ (νέθλιξον αὐτόν. (Καὶ γωυηγες οὖσοι ᾧν ῥύ- 
« 2 ΙΪ κ. ᾿ ω. ὲ δά 

σφ αὐμματος ἐτὴ δωσδέκῳ.. "ἃ πολλά παϑουσον χα σὺ π
ολλων ἰων- 

ἐν λ 7 : εὴ 5 ες ΩΝ ᾿ Ι! ΝΗ Α ᾽ : : 

χρῶν͵ ᾧ δαπανήσεισα τὰ που ἑωυτῆς πᾶντα,, 1 μυηδὲν Φέλη, 
ὧν ᾽ λ Ἷν 2 Αἱ “»Ἢ 2 4 τ Ι! λ 

σείσον, λα μᾶλλον εἰς Τὸ Δέιρον ἐλϑουσον, ακούσουσου ὩϑΑ τοῦ 

Ϊη (οό. : ἐλϑούσω ον τῷ ὄχλῳ ὀπιόϑεν, ἥλατο ΤὉ ἱμαΐέου. ἐυ. 15 

Μ ὰ οδε τ ὙΠῸ ἃ ΦΟΙΒῚ Ἔ ᾿ 

λέγε ὌΝ Οτσι κον α' ἱμαΐέων ἀνῷ ἄψωμαι, στυϑησομίοι. Καὶ 
ω-" Ι ̓ 

3... 1 3 [ ς ᾿ λ «ε! 3 »} ΄ν 

ὄυϑεως ἐζηρᾶν.8η ἡ πη)" τοῦ ὠμμᾶπος αὐτῆς, κὶ ἐγγῶ πὸ σῶ--. 

μαΐα, δι ἴαται δστδΊης μάείοος. Καὶ ύϑεως ὁ ἴησοις οὐχιγνουβ 

ἐν ἑαυ] πίω ἐξ αὐτῷ διωαμιν ἐξ ἡ ϑούσων, Ἴπορα φᾷς ὃν τῷ 
“1 γί 7 ε οης ! λλ) 3. ΣΝ τες 

οχλῳ, ἐλέγέ, Τὶς μου ἥνατο “ ἱμαΐοων ; Κα ἐλέρον αὐτῶοι 

μαϑηταὶ ἀμήν Βλέπεις ζῳ ὄχλον σωθλίζοντα σε ὁ  λέγές, 

ςς μου ἥλατο ̓  Καὶ τπιιεβλέπετο ἰδὲν πίω Τοῦτο πομήσου σον. 
ε ᾿ λ ““Ὕ δι, Δ΄ ἃ, ! ἥ, 5 5 ὃν 

ἡ δὲ γυυὴ Φοθηϑείσοι ῶ χβέμουσω, εἰδυψὼ δ᾽ γέλονεν ἐπ' ὠυτῇ, 
᾿ Ν Ι 5. ἘΜ ιν, 5... Ὁ “Ὁ : λ 2 Ι 

ἠλϑενὴ πυδοσέπεσεν αὐτῶ, ᾧ εἶπεν αὐτίω στὰ στὸν τίου δλησουν. 
καλ᾿ ἢ δ Ξε] ἘΣ, ὌΝ ΝΑ σ᾽ Δ ὍΣ ἢ 

Ον ὅν αὐτῇ, Θυγο ,η πιςίς (ρου σέσιουκὁ σε᾽ ὑποῶγξ εἰς Ε1ρη-- 

᾽ . λᾳ»νλοω Ι ! Π6ὋἪ 59 ΓΎΨΈΕ, τ 

γῊΨ. "ἡ [οϑὶ ὑγῆς δστὸ τῆς μαςι)ος σου.) Εἴ ἀν λοιλθίυτος, 
Ι 

ἔρλθνται Στὸ τοῦ δρχισώμαγωσου λέγοντες, ἡ ἡ ϑυγάτηρ. 

(ου ἀπέϑανε, ἱ ἔπι σκύλλεις ῷ διδοίσκαιλον: Ο δ Γη(οώ ὅυ-- 

ϑέως ἀκούσας ̓ ν λόγον χουλούμενον, λέγ ]ῷ “Φρχισίυα γὼ γώ, 

Μη Φοζοό, ιλόνον πίςευε" Ὁ ἐκ ἀφηκῆν οὐδένα. αὐτῶ σζυακο- 

λουϑήῆσαι!, εἰ μὴ Πέφον "ἡ ἕακωον, ὦ ἰ᾿ωδννίεω ῷ ἀδελῷον 
2 σὺ 

ἑακωώξου. Καὶ ἐρχέται εἰς ζ σιλοον Τὰ δρχισώωαγωσου καρ. 

ϑεωρᾷ οὐ ρυξ ον. κλαλοντοιξ ὡ Σλαλοίζοντας πολ
λά" εἰ σελϑῶν 

λέγᾳ αὐτοῖς, Τί ϑορυξξεϑε νὸ κλαίετε ;70 ποι δέον ἔοι ἀπέθανεν, 

ὑγλὰ καθ 4.64. Καὶ κατεγέλων αὐδ- ὁ δὲ ὠκξαλων ἅπανταξ, 

“ϑραλαμβανᾳ ᾧῷ πωτέροι ΤῸ ποι δίου ἃ 
τίω μητέρ οι," (ὅν: 

μετά καὶ εἰς πορδυεται ὁπόυ [0 παιδεον ἀνωκε
ϊδυ(ῶ, 

Ι “- ᾿ ! ! » δ᾿ τ ς ΞΑΙς μὰ 

καὶ κρώϊησαξ, τὴς χήρος τοῦ παιδίου, λέγ αὐτῇ, Τωλιϑα κου- 

᾿ β 6.111. 
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Ματβ.ιο]. Αὶ 

λύκυθια, 

Μαῖϑικα τ 

Β 

ιἢ Περὶ Ὁ Τὴν δἰπιςξόλων διατορ ιε Πεδὶ [ωαϑνου χρὴ Ἡρώδου. 

γὸ ΠΕΥΥ ΑἈΓΠῚ 

μι ὅδδη ἶϑε ρμίωδυομδρον, Τὸ κοῤοίσιον (Οἱ  λέγω)ξγέραι. Καὶ 

δὐϑεὼς ἀνέςηἼὁ κορφίσιον, Ο «δ επατει᾽ ί[ω ὁ) ἐ ἐτῶν δωδεχαι. 
“Ὁ ᾿ ἐζέςηοξβ ὠγιςείσέ μεγαλῃ. Καὶ διεςείλοίϊο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα, 

: μηδὴς γνῷ Ξε κ Ὁ εἶπε δοϑέωυαι αὐτῇ Φαγειν. Καὶ 

ἐξηλϑεν ὠκειϑεν Ὁ ἴλϑεν εἰς τίωυ παηϑάδα αὐήϑ ὦ ὐλλδι: 

ϑοῦσιν εἰυτὸ οἱ οἱ μαϑηταὶ αὐτῷ. ΠΑ ἐβρομδμου σευβ(αἶου ἠρξα- 

Ἴο ἐν Τῇ ἢ (ψαγωγῇ διδούσκειν χα πολλοὶ. ἀκούοντες ̓ ἐξεπλήσ-- 

σοῦο,᾿ λέγοντες, Πόϑεν Ἰούτω ταῦτα: ὁ Ἰέρ ἡ ἥ ὀφία ἡ δοϑεῖσου 

ἀπῷ, ὅτι Ὁ διυάμεις Τοιαῦται δια ἢ χειρῶν μα τ ᾿γίνο): χ 
οὗτος ὅδην ὁ 0 χέκτων. ὃ ἡὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ ἑακώζου ὦ 

ἰωση Ἂ ν Ἰουσὰ ὦ Σήμωνορ: : ᾽ ἐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ ἀν ἌΝΩ ὦδε 

τϑθς ἡ μαρ; Και ἐσκανδαλί ζοντο ς ωΨ αἰπὺ. ἐλέγε δὲ αὐτοῖς ὐ 

[σοῖς Οπ ἐκ ἔοῖ τϑϑφήτης ἀπμός, εἰ μή ον τὶ παχολσὶ αὐὖ-- 

ΖὉ, Ὁ ὧν τοῖς συγ βυέσι, κα Ὁ ων τῇ οἰκίᾳ, αὐ. Καὶ ἐρο ἠδεωυατο ς- 

καὶ ̓οὐδεμίαν δάμεν ποιῆσαι Εἰ μη ὀλίροις ἀῤῥωροις ὅ)ι.-- 

ϑὲς τρς ἡ χεῖρας, ἐϑεροίπευσε. "δι  ἐϑαυμαξ δια τίευ ὠπιρίαν αω-- 

τῶν. γὰ ἡ ΘῈ Αηγε ταὶ κώμας κύκλῳ διδασκὼν ᾿Καὶ πσξϑσκαι 

λείται ὧν: δωδεκα" Ὁ δ ἤρξατο αὐτοὶ ̓ Υποςέλλειν δύο δύο, ὦ 

ἐδίδου αὐτοῖς ἐξοισίαν τω πγόματων τὰ ἀκα ϑαρτων. Καὶ 

“«"δή ε ον αὐτοῖς ἵνα μηδὸν αὐρῳσιν ἐς ὁδὸν εἰ μη ̓ῥάξ δὸν μϑ 

τ γον" μὴ πήραν, μη ἄρτον, μη εἰς Σ ζωνίω χαλκόν, ὮΝ υὐσυδε- 
δεμδροι σουνδαιλία; ὃμη" Ἴνδυσηόϑε δύο λέτῶνας. καὶ ἐλε- 
ἕν αὐτοῖς, "ὅπου ἐὰν εἰσελϑνπε εἰς οἰκίαν, ἐκξι ἡ μδμετεΐ ἕως ἂν 

ὀξύ ϑητε ὠκέϑεν . Καὶ ὅσοι ἂν Ἐχα ὑμᾶς μηδὲ ἀ ἀκού-- 

σίυσίν ὑμὴμ, οὐ πορόυο μῆνοι ὡπειϑεν ,ὀκδνάξατε 4 ἀϑὰῳ 72 
ὑπυυκάτω σὴμ ποδῶν ὑμὴμ, εἰς μδβύρμον αὐτοῖς. ̓ ἀμίω; δέ, 

γα ὑμῖν » ἀνεχβότερον ἐ ἐοϑρ Σοδόμοις ἢ ή Γομόβῥοις ον ἡμέρᾳ 

κρίσεως, ἠ ἢ ἢ πολά ἐκείνη. Καὶ ᾿ ἐξελϑύντες ἐὀκηρυασον ἵγα με- 

παινοήσισι; "ὦ δαιμόνια πολλα "ἐξέβαλλον, Ω Ἰλειζον ἐλαίῳ 
πολλοιῷ ἂρ ὑῥώνοις, ἢ ἐϑεραπευον. ᾿Καὶ ἡ ἤχουσεν 0 ὁ βασιλειᾷ 

Ἡρῴδης (φανερὸν » ἐπ 610 7ὸ ὅ ἀόννα ἀυ Ὁ ἡ ἐλευ, ὧπ 

ἑωάννης ὁ 0 ᾿βαηϊίζων ὁ Ομ ὁλω ὧν ἠγέρϑο, τ ἡ δια ζουτο ς ἐνέρηου- 

ἐπὶ κ ̓δαωαμμιρὶ Ψ αὐτῷ. Αλλοις "ἔλεον, ὅτι Ηλίὰς δ: νιἄλλοι 

ἢ: ἔλεον, ὅτι ̓πεοφήτις δὴν, ἢ ἥ ̓ὡς εἰς ἢ; τερφητῶν. μἄκου-- β 

αἰ 

ὍΝ 

σι διὸ “ς 

Ϊ ἀχουσηγῃς, 

᾿ ὍΝ 
611) δδχ. 

Δ ἀν, ἢ 
ἀδαλὶ,γ 
3. Ὑνώνται, γ 

φΦ᾿ υ" 

Ζά σι. 

᾿μαληπα 
“. ε 

4 ἐφδεδυάχιι 

Ν Δ. 

κλάων“. 

ζ βατῆιρῆ, ἡ 



ΚΑΤΑ͂ ΜΑΡΚ. -- 
πος ρει ᾿ς {Ὁ ἧφ ΤΌ δ 5 Α ἀνα νι ἀν νυ ι ἐ- ἦ 
σὰς Ὁ 0 Ηρῴῳδὴς εἰπε, Οὐὲ ὃν ἔγω ἀπέκεφώλισω ἠωάυννίω, 
ον. 9 ὅπ το ον 78 ΨΡΟΑΤ τυ τ ἐς ΠΈΣ; ΔΛ ΝΡ - 

οὗτος δξμν᾿αὐτος ἡ γέριϑη ὧν γεκρων. αὐτὸς γὸ ὁ Η ρφδες, δστό-: 
ἌΣ. Ξ λ ὦ Ι : " κα πῆ," 3  ῳΨΨ : ; ν 

ςείλας ἐκράτησε ζ Ιωσννίμυ, (ὃ ἔδησεν αὐὴ ἂν τῇ Φυλφκῃ 
δι τς Σ ᾿ τὰ ὕες, Αὐσο ; ἸΘῪ 

δια ΗἩρφδιωσὰ τίου γιιυαμκα Φιλίσπαου ἐξ ἀδελφοῦ εἰμ" : 
ε » ἢ οἱ τοοοδ, 2 Ἧ θυ ἢἴ: 1 μ Ι εν δ 

ὃτι αὐτίω ἐγαμμήσεν. ἐλέγε » 0 ἰωάννης]ῳ Ηρωδὲ, ΟΤὶ σκ 
»ἢ Ι νἱ ἢ λ ον ξ΄. »] ν ΚΑῚ τε : ΕΝΡΕ 

ἐξεςί σο! ἐγὴν τίιυ γυαυκᾳ Τὸ ἀδελφοῦ (υ.Η δὲ Ηρῳδίας 
ζι ον. Ἐπ δ κόδο 2} ἘΥΘΙΨΝ, 2. ων 3 ἣ ᾽ 

σψειγεν ἄυτῶὼ ( ἤϑελεν αὐτὸν ΣοτοκΊειναι. ᾿ ὑκήἠδαυωτο. ὁ Ὁ 
Ἵ Ι ὙΠ ἐδ 86 ὩΣ 5 καὶ Ἶ ἢ τοῦ ἣν Ἠ 

β Ἡρωδὴς ἐφοᾷξειτο ῳῷ Ιωαννίκυ. εἰδῶως αὐτὸν αὐδρα δεκοον ὯΝ 
6 ἀωύων. ζ ΟΕ δ Ν ἝΡ ΘΕ ἊΝ ὰ τ: ! ΩΝ ς ὙΚ 7. ὅῳ. ΕΝ νοῦ ΟΝ 

τε ΗΜΝ ἐγ ῳ ψϑοὶ (ὑνετῆρᾳ αὐ, ακοσσθυτυ τεαπολλα ἐποίᾳ "ἡ ἧς 

δέως ἀν ἡκους. Καὶ ἠυομδυης ἡμέρας δυκαίρα, ὁτὲ ΗἸρωδὲὴς 
“ 8 Ι ) Ξ γΨ 4 7) ρὸν ι ερν Ὁ ἐ “ 

Οιῖς “ϑυεσίοις᾽ αὐτοί δεῖπνον ἐποί (ες μυεγίςεσιν αὐτοῦ ὦ Ὅις 
“ηλιώβϑϑις Ἀ) ζις πσϑφῴτοις Φ᾿ Γαλιλαίας, (ἃ εἰσελιϑουσηςης 

ὑυτ. ἡ ΤῊΝ ». δὼ) - Ϊ πν, ΕΣ τ μοὺ 
ἐβίω ϑυγαος αὐτῆς Φ Ηρφδιαδὸς., "0 ὀρχησοιμδμης (Ὁ Φρεσοι σης 

Ρ ! “ἭΆ δὲ Ι “ ς λ , ἘΠ 

Ἰὼ Ηρωδεὺ Οις σἱυαχωκειμᾶμοις, εἶπεν 0 (ασιλειξ κορϑοι- 
Ι γ᾽ ᾿..Ὁ Ι ὰ νἡ Ι ! 9 »  Φ εἴ, 

σίω. Αἴτησὸν με ὁ ἐὰν ϑέλης, »ὺ δώσω (οἵ «ὦ ὥμλοσὲν αὐτῇ, οὐο .. 
πν ἡ τῇ Δ ν εἰ: εἰ] ἡ Ι ͵ ΠΡ 

ὃ ἐὼν με αἡτήσης͵ δώσω σοί, ὼς ἡμάσοις ἰης βασιλείας μου. ΗΕ Δ 
λ» ΩΣ Ὁ πον λ «ον ὁ 1 ΤΥ ᾿ 

δὲ ὠξελϑούσω εἰπε τῇ ΤΑ αὐτῆς, Τίαψτη (ομμαι: Η 5 εἰπέ, 
' το εἰς , ) γ : Ὁ ΕΨ 

 ῸΣ Τίω κεφαλίευ Ἰωάννα: (αηῆλιοού (Καὶ φσελϑοῦσω, δύϑεως 
δε τὰ ἐν ὶ Ἂ Ι » 4 [ Ι Ψ. ᾿ 

μ᾽ ασουδὴς χυδος ῷ βασιλέα. ἡτήσουτο λέλουσε,, Θέλω “γνώ 
“ΠΝ » . ιν ν ὶ Ι λ ΗἾΞ, Ι 

ΨΗ μϑι δῶς ἐξ αὐτῆς ΟΖ πίνακι τίω κεφαλίευ Ἰωάννου πὸ 
ὙΠ ᾿ ᾿ ! Ι ς ἡ Ἂν ντ ων; 
μὴ βαπηιςού . Καὶ περαλυπὸς γγνο μῆνος ὁ βασιλεῖς, δέω σῦν ὁρ 

, Ι Ἔοε᾿ τ, 3 σα ὩΣ ΙΠ 

χοις χὰ, Οιϊ σὰυανγακειμδροις Ως ἡϑέλησεν αὐτίευ ἀὐϑετήσομ. ξ 
»κ γα "ᾷ ς ἐς αν λ , [ ᾿ ἜΟΥ Σ : 

δυϑεως δστοςείλας αἰθαῦνρια ἐϑαειρθυγλοϑι ΔῊ ς ἐπέταξεν ον»ε- 

χϑίωαι τ᾽ χεφωλίω ἀν «Ο ἀπελϑῶν ἀπεκέκσυξυσαν αὐ-- 
3 .ν ΩΟ ἑ ΑἹ ᾿ λ ; λ 3 3 λ Ϊ 

τὸν ον τὴ Φυλοκη, ὦ ἡνείγιε πίω κεφαλίιωω Ἐν ὦι σίγα, 
Ὗ | ΚΑ ῊΝ ΩΝ ! ᾿ τ 

κὶ ἔδτωοκεν αὐτίω Ἴῳ κοροισίῳ, ᾧ τὸ κοροίσιον ἔδωκεν αὐτέου! 
[μ. εὉ» λ ) Ι ' ς : λ. τ' ΤΑΝ 

Τῇ μητοὶ αὑτῆς . Καὶ ἀκούσωντες οἱ μαϑηται αὐ ἥλϑον, ῷ 

ες Δαν δα »( δον, ΞΡ ρΨΕοροέρΠ Ματθ.ιο].Β ἡραν πὸ τήωμα ὦμο, "ἡ ἐϑήκου αὐτὸ ον ἰῷ μνημείῳ. Καὶ ὑὸν 
“Ὁ ΓΗ ΒΤ Υ, ἃ μ τ ἐν. ἬΝ ΔΑΝ Κ 

σίλυαλονται οἱ δστὸςολοι ζοθος ῷ ἰη(οιω, καὶ ἀπητε αιλων αὖυ- 
ΓΙ δες ς 3 λ 5». αἱ ν στῶν ἐλ οτ  νς 

1: Δεῦτε ὑπά- ἸἼῳ πω τὰ ὅσαι, ἐποίησεν ΟΜ Οσοὺ ἐδίδαξαν. Ὁ Ε7πεν ΤΡ θα, 

εἰς. β. - 2 Ὁ ς “ 3 ΑΝ ΑἹ 5 γ»]} "τι-- ἊΣ ᾧ, ; 

Ὁ" υμεις αὐτοὶ κου ἰδίαν ἐς ἐρήμνον ΤΟΊ, Ὁ αὐνουστόυυ ἐδνα 
ἘΝ ΡΗ ΣΝ », 2 1 Σ ρρ Ν Ν εἰς ! η] πολλοὶ καὰ οὐδὲ 

τ δυκαιρως ολίδον. Η σῶν ἊΝ οι ἐρχθμᾶμοι γ οὶ υπῶϑν ςς ποννλοὶ. κᾶ 

Ι , 

8 ἡνεθλίοις. β 

δἰλθν. β "ἦν ᾽ ᾿-: δ Ν» Ὁ ΩΝ 5». .» , 1 ; ΚΑῚ ἔν . Ν᾽ 

14. ἃ δυαξα- Φαγειν : ηυκααροαν. ἑ “ἢ ἀπῇ λιὺον εἰς ἐρβήμον τῦπον 1 , “λοίω Ἢ 

Ἴες {ς τὸ πλόϊον, ἜΝ αὐ 2’ - ν ; ον} ) ϑυλτας "δ᾽ τ 

ἀπῆλθον κάτ΄- κατ ἰδίαν.» εἰδὸν αὐτου; ὑπαλονταρ οἱ οχλοι ς ἐπέγνω σοῦν Ἷ 

5} 6. ΗΠ: "ἡ 
Ν ῳ. ἘΝ Ὁ 



ον φ' ις2 Πεοὶτ' πέντε των ᾧ ᾧ δύο ἰηϑύων. ιζ' Περὶ τῷ ὦ δαλοίοση Με ες. 

(ὦ - ἘΠ ΓΑ ἢ ΤΙ 

τς 5 αὐτὸν πολλοὶ, ὦ πεζῇ πὸ πασων τὰ πολέων (ψίδραμον 

ὡρώως ὑκᾷ, ῶ περῆλϑον αὐτοιξ, Ὁ σίμηλϑον χσϑϑς αὐόν. "Καὶ ις: 

δξυλϑῶνε εἶδεν ὁ ἴησοιξ πολι ὃ χλον, ) ἐαπλαιχνίοϑν ἐπὶ αὐ- 

τοῖς, δι σειν ὡς ̓φεϑξαΐα μὴ ἰ ἔλϑντα ποιμδυα. ἜΣ  ἡρξατο β 

ΑΔΒ διδοίσγεςιν αὐτοιὶ πολλά. Καὶ ἰδο ὧ ρας πολλὴς γυο μδυης, | 

σῶς χυδοσελϑυνίες αὐπῷ »Ω μαϑυται αὐτὸ »λέρρεσιν, ὅπ ἔρημϑς 
ὅξιν δῆοπος, ΘΙ [ἢδυ ὧραι πολλή, δατόλυσον αὐτοιῷ, ἵγώ απέλ- υγόδαι 

ϑοντες εἰς ζῶν ̓ κύκλῳ ἀγφουῷ καὶ κώμας, ἀγοραίσωσιν᾽ ̓ἕαυ- Νύμς, 

τοῖς ἀρταρ᾽ φς ἊΣ φάγωσιν “κ ἐχοισιν. Ο δὲ᾽ δποκριϑεὶς Εἶπεν 

αὐτοις, δῦτε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Καὶ λεγρεσιν αὐτῷ, Απέλ-- 

ϑυντες ἀροροίσω μὲν διακοσίων δέω ων ἄρτοις, ἜΣ ἰδῶμδυ 

αὐτοῖς᾿ ̓ φαγεῖν: Ο δὲ λέγ αὐτοῖς, ΓῸ (υ ἄρτοις ἔχετε: ; ὑπα- κοῦ 

γξ]ε "Ὁ “᾿ ἰδέτε. Και γνόντες, λέγουσί, Πέντε, Ω δὺο ἰχθύας. Καὶ ἐ- μεν; 

πέταξεν αὐτοῖς ἀνακλίγαι ποῦτας συμπόσια συμπόσια, ΕΠ ἀν 

Ζ Ἴῷ χλωρῷ αϑβΊῳ. καὶ ἀνέπεέσον ρασιαι φεαισια, ἀγα, ἔχας 

σὸν χοὶ ἀνὰ πεντήκοντα. Καὶ ̓λφίξων (ὦ ὧν πέντε αγρτοις καὶ [Όι 

δύο ἰχθύας, ἀνα λέψας εἰ εἰς ῷ οὐρανόν, δλογησε, οὶ κατέ- 

κλασε (ὅσ ὄρνις, »ΧΟΙ ᾿ ἐδίδου Ὅις μαϑητῶς ὁ αὐτῷ ἵνα κῴδω- 

ϑώσιν αὐτοιρ' καὶ «ὧν δύο ἰχθύας ἐμέθασε σῶσι. Καὶ ἐφανον 

ο΄ πάντες, ̓  ἐχορτοίαϑησοιν. καλήρανκλασματων δώδεκα κοφίς 

ἩΡΩΝ ἐὸ σλή "ρᾷς, το ἡ στο δ ἰχθύων. καὶ ἄρὰ οἱ Φαλοντες «ὅσ. ἔ 

ἄρτοις, ὡσεὶ ̓ πεντακιθάλιοι ἀνδρί. Καὶ δϑεως ἰὠμαίκασε ζι ὧ 

μαϑυταρ αὐτῷ τ ἐμιοίωυαι εἰ εἰς Ὁ πλόον, ὯΙ [πεϑαγῳν εἰς Ὡὁ ἔν 

ρων χοδὸς Βηθσοιδὰν, ἕως αὐτὸς Χπολύσῃ ἣν ὄχλον. Ω το ἕς 

:. ταξαυϑυθ- αὐτοῖς, ἰπηλϑεν εἰς ὃ ὀρος περσεύξαθς. Και οἰς 

ὀψιας νομδμης, Νὴ ὡ πλοῖον ὧν μέσῳ Ὡς ϑαλάστης, (ὃ αὐ- ᾿ 

οὃὸς μθϑνος ἐἶχὶ Φ γὴ 76,0 Ν εἰδὲν αὐτοις. ὁ βασανιζομδυοιρ ὧν τῷ ἐ- 

λαυνᾳν' ΕἾ ὁ γὸ ὁ ἄνεμος ἐγαμπι αὐτοῖς. ) ὙΕΕ ΕΥΡ ἌΡΕΟΣ 

Φυλανην ἣ νυκτὸς ἐρχῷ χαθὸς αὐτοιρ, τὐϑαπατῶν οἾπι ὃ ϑὰ 

Η λαασης, ἤϑελε παρέλϑειν αὐτου .Οἱ 5 , ἰδόντες αὐτὸν ξαπα- 

ουωΐᾳ ὅι Φ ϑαλαανης, ἐδοξαν Φάντασμα ὦ ζῇ, καὶ ἀνθιρ .-
 

ἕαν- "πᾶντες » οὐὐηὸν εἰδὸν, νὸ ἐταφχθηοῦ. ῶ ὅϑεως ϑαλησε 

μεῤαυδ! οἈ λέγ αὐτοῖς, Θωρσείτε' ἐγὼ εἰμ, μὴ " φοξξώε. Και ᾿ 

ἀνέξη χυϑὸς αὐτου ἐς Ὁ πλοιον" ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος.  λίων 
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42 πλατείας. 

23 ἥψαντο. β." δ! 

2 κοιγώς. β 

ἴη Περὶ Ὁ ἀὐπρβάσεως ̓ ἀεβδλ δῆς τ Θευϑ᾽ 

ΚΑΤΑ͂ ΜΑΡ Κ. τ ἐῶ 

ὡκ «ὐϑλοτού. οΨ ἑαυτοῖς ὀδξίςαντο ΚΟ ἐθαύμαζον. ς᾽ .Ὁ σϊδυη- 

κοῦ δι Οἷς ἃ αὐρ ον “ἴω “δὴ καρδια αὐ τον πεπωρφ δρη. 

Κα) διαπίβασειντες ἤλϑον 7] τίω γίω “ Γενησουρέτ', καὶ 

συϑϑσωρμόϑίοοῦ. μέγα  ὀξελϑονῶν αὐπωνῶκ Ὦ» πλοῖς, ὄϑεως 

ἐπιγνόντες αὐτὸν ̓ αδαδρα λοντες ὁλίμωυ ἢ τ ̓  αἰϑάχωρον ἐκεῖ. 

γί εἦρξαντο χὰ Οις κραξξάτοις Ὅι κουκῶς ἔχοντας φξαφε 

ρῷ, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ὅ 11: ᾧ ὃ ὅπου ἂν εἰσεπορδετο εἰ εἰς κῶμας, 

ἤ ᾿ πόλάς, ἢ ἀγρϑι, οὐ ταῖς. ἄν ρραις ἐπιϑοιωυ Οις αἰδϑενοιιτας, ῶ 

φϑρεκαλθαυ αὐ α: ἵνα κ κῶν Ψ Ἀβαάσσσε δου ὅ ἱματίς εἰμλὸ δ΄ ἀψωῦ. 

(Ὁ ὅσοι ἂν τ ἡσήοντο ἀ { Θ᾽ ἐσαύζονζ. Κα σα») τσϑθς 

αὐὐηὸν (Ο φαφσοιοι, κου ζενες δ! γξαμμαπέων ἔλϑοντες διτὸ 
ἱεροσολύμων 'χο! ἰδόντες ἥινας τὴ μαϑυτῶν ὠνῃ κοιναῖς έρ 
σί, τον ἔσιν ἀνίηβοις, ἐοϑιονταρ ὃ ΡΟΝΗΣ ἐμυέμυψαντο. οἱ γαρ ΦῸΣ 

δ σοιοι κοὶ παῦτες οἱ Ἰουδδι οι, ἐῶν μυὴ πυγμῇ ἡ νίψωνται ταῦ ΡῚ 
βαθὴ τ ἐσδίουσι » κρατοιιυτερ Τ σα δυὺσιν ΝΗ] πρεσβυτέραν' 

Κ91] Σὰ ἄγορας,᾿ ἐὰν μὴ  βαπῇϊΐσωνται, ἐκ ἐοϑίοισι: καὶ ὠλλα 

πολλα ὄξδιν ὁ ᾶ φρέλα ον κρατεῖν, βαήλισμοις ποτηξὰ ωὐ ὦ ξε- 

φΌΩν χαα ᾿χαλκίων Ω κλινῶν. ἔπειτα ἐπερφντῶσιν αὐὐοὸν οἱ Φα- 
Αστα οἱ παρα οἱ γραμματεῖς, Διά οἱ ; μαϑηται σου οὐ ὑῤωΣ: 

τοῦσι ὩΣ 7 Ὁ χα δὸσιν η' πρεσβυτέρων, δλλα ̓ἀνίπῆοις χερσίν ἐοϑι 

ομαῖ “ὃν αρτον: ΟἹ 5 , Χποκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ὁπκαλῶς ζυθος 

Φητευσεν Ησοίας αϑλύμὴι ΝΜ ὑποκριτῶν, ὡς γόρραπῆαι, 

᾿Οὗτος ὁ λϑιὸς Ὅς χείλεσι τ πμα,ὴ δὲ καρδια, αὐτὴν πὸ πορβω 

ἀπέχά ἀπ' ἐμοό. ματίω " ὃ  σέξονταί με, διδδεσγκοντες σδιεσδυσκαι- 

λίας, ἐντάλματα ἀγϑρωπῶν. Αφέντες γορ τίω ὀντολίευ Τῷ 

Θεοῦ »κραήειτε τ ̓φὐραδοσιν Τὴ ὁ ἀνϑοθόπων, βαπῆισμοις ζερῶν 

καὶ ποτηθίων' χὰ ἀλλα παρόμοια ζιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. Και 

ἐλονν αὐτοῖς, Καλῶς ἀϑέετειτε 7 ἐντολίωυ τ 8 Ὁ Θεοό ἣ ΤῊ Τ ἊΣ 

δρὶδοσιν ὑμδι"πηρήσητε. Μῶωσης γαρ εἶπε, Τίμα τὸ πατέροι 

σου χρὴ Υ μητέροι σου" καὶ, ἴο κακολογῶν πατέρ ἢ μητέρ, 

ϑανατῶ τελόυτατω ὑμεῖς ὃ λέγετε, αν ἐπ᾿ ἀγϑρϑθοπος τῷ πα-: 
ΝΑ τῷ 

ΤΑ. η ἴω μητεβ, κορβανί( ὅς, δῶρον) ὃ ἐὰν ΠΣ ἐμοό, ὠφελη- 

ϑης. “Ἂ ἀχέτι ἀφίντες αὐ Ν: ἐδὸν ποιήσοι τῷ πα τὶ ̓ ἀυ ἢ Τὴ Ἣ 

τῶ ̓ αὐτοῦ, ἸΔΝΝ Σ όσον Τὸ πμθεοῦ τῇ εδοαδὸσήύ υμ 

Μαῖϑ ,ἡ.Α 
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Μαῖθ. (4.1 

Μαΐῖθ....1 

ὃ Περὶ“ Συροφοινίοσης. κ' Περὶ τ μογίλαου. 

73 β ΕὙΑΓΤΙ. 

παρεδωκατε. Ω παρόμοια ζοιαῦται πολλὰ ποιήτε. 'Καὶ ὥξϑοκα 
λέσουμδυΘ. ̓ παῦτα δ ο λον, ἀλέγω ὁ αὐτοῖς, Ακούετέ "ε 

“παύτες᾽ ΚΑΙ ̓(ψήι. οὐδὲν ὅν ἐξωϑεν τῇ τῷ ἀνϑρῶπου εἰασορόυὁ 

μδυον εἰ εἰς αὖτον, ὃ δαυαται αὐὐηὸν χοινῶσαι! ἀλλα τα. ὀκπορόυὸ- 

μᾶνα ΤΩ ΩΣ ἐκαιγα πᾳ χοινοιατοι “ὃν ἄνϑέϑοπον. Εἴπς ἐς 
Ι Ρ 

μα τα, ἄκουειν, ἀκουέτω. Καὶ ὅτε εἰσηλϑεν εἰς οἰκον ὄστο “Ὁ ὃ-- ὃ 

χλου, ἐπηρούτων αὐηὸν , μα ϑηταὶ ἀν θὰ Ζ φὐραβολῆς: καὶ ἐμ] 

λέγᾳ αὐτοῖς, Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀσίωεἴοίς ἐςε; ᾿ οὐ νοεῖτε ὅτι ποῦ 

Ω ὁ ἔξωϑεν βασορέυὀμῆρον εἰς τὸν ̓ἄνϑεφπον, οὐ ͵ ϑύναται αὐτὸν 

κοινῶσαι " ὅτι ἕως εἰασορόλεται εἰν εἰς πίε καρδίαν, Ν εἰς ὦ 

κοιλίαν και εἰς γὃν ἀφεδρωνα ὀμιπορόσεται, καϑαθάζον πα-- 
ταΐᾳ βοφματα: ἔλεγε δ ὅτι ὁ ὡκ ὅ ἀνϑρώπου ὀκποράσομιε- 

γον. κεῖνο ΚΟΙΨΟΙ τὸν ἀνϑρορπον. ἔσωϑεν ὃς ομ τῆς καρδίας τὶ 

ἀνϑρώπων οἱ διαλογεσμο οἱ οἱ κακοὶ ὀκπορόψονται,μοι Χέῖαι, πορ 

νέαι, Φόνοι, κλοπαὶ, πλεονεξίαι, πονηρ 4 οἱ. δόλος, ᾿ἀσελγήα, 

ὀφϑαλμος πονηρὸς ἢ ᾿βλασφημία;, ὑπερηφανία, φρο- 

σύμ. παύτα ταῦτα ζ πονηροὶ ὑσώϑεν ὀρ πορόυεται. Ὁ ΚΟΙΚΟΙ 

Ὁ ν᾿ ΘΕ ΤΟΥ: Καὶ ὀκείϑεν ἀγα, απηλϑεν ἐς" μεϑο- 

ἔλα Τύρου ἜΣ Ι Σιδῶνος" "ὦ εἰσελϑῶὼν εἰς τίου οἰκίαν. οὐδένα, 

ἤϑελε γνῶναι "ἢ κοι ὃ ̓δαυηϑη λαϑεῖν. ᾿᾿᾿Ακούσασα γαρὰ 
γυωή πὰ ἀ ἀν ἧς εἶχε τὸ  ϑυγατεκον αὐτῆς πνέμα ὠκαίϑαρ 
πον. ἐλϑοῦσοι χυδοσέπεσε τϑϑς Οις πόδας 4 Ὁ (ὦ; ἡ γωνή 

ὑλλίω)ς, ̓Συροφοίνιασοι᾽ τῷ υεὴ [ ἦρτα αὐτὸν ἵγα τὸ 
δα μϑνιον ὡκ βάλλῃ ἐ ὧκ τῆς ϑυγαΐζος αὐτης . Ο δὲ ἴησοις εἰς 

πεν αὐτῇ, Αφίς τσξῶτον χορτα ϑέωσαι ζα τὸ σέλγα. ου )..Ὁ καιλθν 

δ. λαβᾶν τὶ ΤΟΥ ἄρτον τὴϑ πέκνων ᾿ ὍΙ [βαλεῖν Ὅις κυναθαοις. 

᾿ Η: Ἂ ἀπεκρίϑη, ῶ λέγ εἰπε Ναὶ κυρμε" " ὌΝ ᾷ ωνώθα ὑ- 

ποκοτω τὴς τραπέξις ἐ ἐσϑίει ἡ ώ τὴμ ψυχίων τμ παιδίων. Καὶ 

απεν αὐτῇ, Δια ἐζῦτον Ὧν λόγον ὕπαγε. ὀξελήλυϑε Ὥ δὰ μό- 

ΨΙΟΥ τὰ ϑυγαΐός (ου. Καὶ ἀπελϑοῦσοι εἰς τὸν οἷκον αὑτῆς. εὑ-- 

βέ τ  δαμμμόνιον ὀξεληλυϑος, Ν χίω ϑυγωτέροι βεξλημδυϊω Ἂ 

πὶ τῆς κλίης. αι πλιν ἀξοϑὰν, οί 4 ὁ ὁδέων' ̓Τύρου κ 

Σιδῶνος, ἦλϑε χυϑῆς τίω ϑαλαοσοιν τὴς Γαλιλαίας, αναὶ μέ-- 

σΌΥ τὴ ὁ ὁεὶ ὧν Δεκουπολεῶς. Καὶ Φέροισιν οἰυποὸ κωφόν" μο- 

φ 
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κᾷ Πέεοὶ δὴ ΡΝ ὡρτῶν. κι Πεεὶ ἅ μῆς ΕἾ φάρισαξων. 

ΚΑΤΑ Μ' Ἅ ΡΚ. ᾽ς 

ἌΝ ΚΟ. ̓ φρακάλθισιν αὐτὸν ἧα ὀχιϑὴ ἀυτὼ ὃ χεῖροι. 

Ν Χτολαξόμδρος᾽ αὐτὸν Στὸ “Μὸ ὀχλου κουτ' ἰδίαν, ξξαλε 
ζὰ ι δακτύλοις αἰὐποό εἰς ἃ ὡτα ἀμν 

γλωασής αὐτϑ,κο ἡ αναθλέψας εἰ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἰἰλαδν οὶ ἐἰ λέγ 

αἰπῷ ἔφφαϑα, ὃ ὃ 61  διανοιχθητι. Καὶ ὄδϑεως διευουγθησειν 

ἀμ αἱ ἄκοαι, καὶ ἐλύϑη ὁ ὁ δεσμιὸς. τῆς [λώστης ἀμφ Σ Ο ἐλα- 

λει ὀρϑως.. - ΧΙ ὶ διεςείλουτο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ̓ ἀπῶσιν. ὅσον δι 
αὐτὸς αὐτοῖς δεεφέλλετο, μαλλον αἰϑκοσότερον ἐ ὀήρυδτον᾽ [ 

υὑπσέρπερ κοσὼς ὀξεπλὴ ἀρ": »λέλοντες, Καλώς ποτα πεποίς: 

ἡΧΑ" “  Όις κωφοις ποι ἀκούειν εις ἀλαιλοις λφλάν. 

Ἔν ἐκκίναις τως ἡμέραις 'παμπόλλου᾽ 0 χλου ὀντος, μλ ἐ- 

ἉθΡΤΩν π Φάγωσι, χοδϑσκαλεσούμϑρος ὁ 0 ἰησοῖς Όις μαϑυπας 

αὐτοῦ, λέγ αὐτοῖς, Σηλαιχνίζομαι ὀἰλι τὸ Ἠν ὁ χλον, ὅτι ἤδη 

᾿ἡμέρας ̓ Ζρεὶς αδϑομένοισί μοι ̓ ΩΣ ἀκ ἔχοισι ἢ Φάγωσι: Ὁ 

ἐὰν ἀπολύσω αὐτοιβ νήςης εἰς ̓σίκον᾽ αἱ ο κλυϑήσονται ὧν 

τῇ ἢ ὁδῶ. ἱινές . αὐ: Ἢ μακρῦϑεν ἥκασι. Καὶ εὐπεκρίϑηοῦ αἰυπῷ 

οἱ μαϑηταί ἀμ, Πόϑεν Ούτοις δαυήσεται ες ὦδε ἀθρτάσαι 

ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; Καὶ ἐπηρῷτα αὐὖτοις, Πόσοις ἔχοτε ἄρτοι; 

ΟΙ 5 εἰπὸν. ἕπ]ώ. Και [ παρήτξειλέ τῷ πῶυ ὀχλῳ ἀγα πτέσειν ἦν ἶι τῇ " 

γῆς" Ὁ λνόθνει δι; ἐγῆα ἃ τρῶς ̓ ρχαεαςήσας ἐκλᾶσε "Ὁ ἐς ἐδε- 

δου Όις τον ταῖς αὐτοῦ ἣ ἰνω «ὐραϑῶσι. Ὁ Ι πουρέϑημαν τῷ ὀ- 

δῶ: Και εἰχον ἰχθύδια ὀλήα, ἃ δύλογηστιρ᾽, εἶπε εδδαϑεῖναι 

καὶ αὐτα.. ἐφανον δ κ. ἐλθρταοϑίεσαιν δ ἦραν. αὐ κοτεύματα 
κλασμάτων ὑηῖα απυράδας. (ἴσαν δὲ οἱ φαγόντες ως Ὡ 

κυλᾷ λον )"ὰ ἀπέλυσεν αὐτοιξ. Καὶ δϑέως ἐμβὰς εἰς ὃ πλοιον 

μῃ  τμ μαϑητῶν αὐτοῦ, ἡ ἈΔ ον εἰς ᾳ ' μέρη Δαλμανουϑα. 

Και [ ὀξλϑον οἱ οἱ Φαρισοιοι ̓  ἤρξαντο συζητεῖν εἀμπτὸ οζτοω- 

τὲς πῶ ἀμφ σημεῖον δστὸ τε δ! οὐρανοῦ, πειροίζοντε ὁ αὐτὸν. Και 

Δλϑαςεναξας τῷ Ὁ πνόματις αὐ τε »λεγέ, Τί γένεα αὗτη σημέιον 

ὁ πιζητε: ᾿ ἀμίωλίγωύ ὑμῖν, εἰ [ δοϑήσεται᾽ τῇ ἢ νέᾳ τούτη ση-- 

μεῖον. Καὶ ἀφεῖς αὐτοιρ, ἐμίξας παλιν ὲς Ὁ πλόιοῦ, ἀπηλϑεν 

εἰς τὸ πέραν. Ὁ ἐπελαϑοντο ̓ λαβεῖν ἄρτοις, κ ἐμλίνα ἄρτον 

ὅκ ἄχονμθ᾽ ὁ ἑαυτῶν αν τῷ ηλοίῳ. Καὶ διεφέλλετο αὐτοῖς, λέ- 

γῶν, Οφφιτε, ἐλέπετε πὸ τῆς ζύμης ́' ᾧΦαφασοαων, Κο [ ᾧ- - 

Ὁ, καὶ ᾿ηῆύσας, ἥψατο ἢ Τῆς 

Β 
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λσκ βι 

ΜαΊ).ς Αὶ 

ἊἊ: ὃ 

τ ΠῚ 



χοῦ [ πο βϑονε Περὶτῷ τυφλοί. καὶ Περὶ ὁ κὰκ ἐαϊρωτήσιως. 

"ὅ ΛΕΛΕΩΝ ΎΔΕΙ 

μης Η ρῳδὸυ.ἶζα] διελογὶ ζοντο, τϑϑς δλλή λοις λέγοντες, Οἷς 

ἄρτοις εκ ἔομδυ. Καὶ γνοιῷ Ο ὁ Ἰηζις λέγ αὐτοῖς, Τί διαλογή ζε 

εὅε, ὅτι ἀνρτοι: ὅκ ἐχετούπω νοεῖτε, ἐδὲ σἰμυίετε ότι πεπώρωμέ- 

γίω ὁ ἔχετε πίω καρδιαν ὑμὴν; ὀφϑαλμοις ἔχοντες ου βλέπετε, 

ἴω.5.8 καὶ πὴ ἔλθντες ἐκ ἀκούετε: κ᾿ οὐ μνημονόσετε, ὅτε ὧν πέντε 

ἀρτοις ἔκλασε εἰς (ὧν πενζωικιοᾳλίοις, “0 (ϑις κοφίνοις 5 πλήρᾷς 

. κλασμάτων ἤρφιτε: Λέμοισιν υπὼ, Δωδεκᾳ. ὁπὶ δ ὧν ἐπα 

᾿ εἰς ζι τέρακιρᾳλίοις, πὸ σέων ατυράδων πληρῴματα κλασμα, 

β ΤΟ ὦν ἤρατε: Οἱ δὲ Εἰπὸν, ἐσῆά. Και ὀλεω αὐτοῖς, Πως΄ σωωΐ: ᾿ ἀμ 

τε; Καὶ ἔρχεται εἰς Βηθσαήδαν) Ω Φέροισιν ἀυτ τυφλὸν, ΧΥ 

ανακαλουσιν αὐτὸν ἵνα. οὐνὰῳ Ὁ ἅψηται. Και ἡδλυλαξόμδυ θ᾽" ιν 

Φ λέιρος ἥ τυφλοῦ, ὀξηγοαλυ αὐτὸν "ἔξω δ κώμως. κ ὸ πβύσας 
εἰρΐα ὁ κω αὐα, οἰ ιϑεὶς ταῦ χεῖρας εἰυπὸ ἡ ἐπηρουΐα αὐ ηὸν 

εἴτι βλέπει. Και ἀἠεόλόψας ῃ ε)6,Βλέπω «ὐυἀνϑρώποις δ τ 
ὡς δὲνδρα ὁ οβ ΕΝ ὦ τον ον Εἶτα πάλιν ἐπέϑηχκε τας γεῖ- “᾿ 

βᾶς ὁ Ζὶ Οις ἐφϑαλμοιὶ αὐδ' Ὁ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι, ἡγε τ 

καὶ δατοκαιτεροίϑη, 0 ὸ ἐνέδλεψε τηλαυγῶς ἀπανταρ. ὁ ἀπέ- μι." 

! ςλεν αὐτὸν εἰς οἶκον ἀμ »γλέγων, Μηδὲ εἰς Υ κωμίω εἰσελ-- μιν" 
Ματβ.ιΦ.Β ϑης, μηδ ἀπηρ εν ω Τῇ κώμη Καὶ ᾿ ὀξηλϑεν ὁ Ο ἱγύοις κὶ Ὁ Φ :Ὶ 

ΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΕΞΕΞΕΞ 

Ε 

Ξ Ξ- ἘΞ -- Ξ 

τος “- ΞΞ 

---Ἐς 

ῶὰ μα ϑηταὶ εἰμ εἰς τας κῶμας Καισουρείας τὴς Φιλίου. καὶ 

ον τῇ ἢ ὁδῶ ὁ ἐπηρῷτα Οις μαϑηταρ, αὐτοῦ, , λέγων αὐτοῖς . Τήα 

μέ λέρρισιν. οἱ ἀνϑρώποι ἐῇ) Οἱ’ 3  ἀπεκρίϑηος, [ωἀινίω ὃ ΄' βε: 

Ππισην, κοι ὁ ὠλλοι Ηλίων, ἄλλοι: ὃ ἐγα τεϑφητῶν. Ω αὐτὸς ἢ 

᾿λέγᾳ αὐτοῖς Ὑμεῖς δηῥα με λέγετε δ), Αποκριϑὲς ὃ 9 ὁ ΠΠ ἐῤος κππ β 

λέγά τῷ, Σὺ εἰ ὃ Χραροσ' Καὶ ἐπέδεμυησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ τ δὸς ἔϑα 
Ἰ 

Δ λέγωσι δὶ αὐτῷ. "ἡ ἦ ρξαΐρ δισοάσκν αὐτοιΐ, ὅτι δὲ “ὃν ον ἥ: ς 

ἀνϑρώπου πολλὰ παϑεῖν Ὁ ἡ δτοδοκεμαι θέων αὐ, Στ: ΡΝ ἀγμν 

τέρων 0 ἡ ϑρχέδέων Ω »βαμμαπέων, ω δατοκτανϑέευαι, "ὦ μῃ 

εις ἡ ἡμέρας λυάνςηναι. Ὁ παῤῥησίᾳ, Σ λόγον ἠαλῴ. Καὶ Ὡσε9σ- τὸ 

λαξομδυθ. αὐτὸν ὁ ὁ Πέζος, ἤρξατο ὀλιτμᾶν εἰυπὸ. Οδ θεν β 

οραφάς, ὁ ἰδὼν Οιὶ μαϑητας αὐτῷ οἐπεέζομησε τῷ τυ ἢ Πέτρῳ, λέ- 

γῶν, Ὑπαγε ὀπίσω ἐπε, σωτονὰ, ὅτι ὃ ἐφρονφοα. “ Ὁ Θεού, λα 

ελὸ ἢ: ἀνϑρωπῶν.. . Καὶ πορσκαλεσαμῆρος Ξ ὃ χλον σζι οῖς  τοόμ ἢ 

δ μαϑητεῆς αὖθ. Εἴπτεν αὐτοῖς, “Ὅδες ϑελᾳ ὀπίσω μου ̓ ὅϑειν, μων 
ἰω.1β.Δ 



1 αὐαγᾳ. β 

2 καϑως. γ 

δ ὧν, 

3 ἡ λον ψ' 

κὲ Περὶ ὃ μετα μορφώσεως ἣν Κυῤῥοὺ; 

ΚΑΤᾺ αὐ δες ο΄ 

ὠπευρνησὸι τ ἑαυτὸν, κ ἀνραιτῶ τὸν καυρον αὐ, κὶ ὰ εἰκόλου- 

ϑείγω μοὶ. ὃς δι ϑελη τίει ψυχέω ΞΈΤΕΩΣΝ Χπολέσ 

αὐτίου ὃς σ᾽ δὐ ἀπολέσῃ δ ̓ψυχίω αὐτοῦ ἀὐδοι Ἐς Ἢ Τῷ δ0- 

αἡελίου,ξδὶς σιὺσά ΈΠΑΣ Τὶ 7). ὠφελήσᾳ ἀύϑορπον, ἐὼν " 

δηση τὸν κόσμιον ὅλον ) Ομιω τίω ψυχέω αὐτῇ ΡΣ ἡ τε δωσᾳ 

δύ ϑοδοπος δὐταλλαγμα ἰὼ χης αὐτοῦ... ὃς Ἄ δὲ ἐπαι- 

4ὐϑ' με καὶ Οις ἐμοις λόγι ον τῇ ἢ νέᾳ ταύτῃ τῇ μοιχαλί- 

δὲ δυ ἡ ἀμδρτωλῴ, Ὁ ὁ 0 εἷος Υ Δϑρωπου ἐποιαει ϑήσεται αἰ-- 

τὸν ὅταν ἐλιϑη Ο» τῇ ἢ δυξῃ ἢ χ" παΐος αὐτοῦ μῷ) τὴν ἀηέλων ὃ " 

ἐγίων. Και ἐλευ αὐτοῖς, Αμίω λέγω ὑμὰν, ὅτι εἰσί 
Ι Ἢ 

ἥινες Ὁ ὧδε ὃ ἑσηκοτων, δἵτινες οὐ μη γεύσωνται ϑανάτου ἕως δ 

ἰδῶσι 1 τ ἐφασιλείαν Τ' ἘΠ ὀληληθυαν ον δαυάμει. Κα; ἐμ 

ἡμέρας ἐξ ραλαμθανᾳ ὁ Ο ἴησοις τὸν Πέδον κ᾿ δ Ἰακωζον ᾧ 

δ Τωαννίω, Ο᾽ ἀὐαφερεὶ αὐτοις εἰς ὄρος ὕψψηλον κατ' ἰδίαν 

μθνοιρ" Καὶ μετεμορφωϑη ἐμιασεϑοϑεν αὐτῶν ,χολζα ἱ ἱμάτια 

; νῷ ἐδ 6Τὸ εἰλξζοντα, λδυχαᾳ λίω ὡς χέων, δἷα ἐνόν ς ὐὐπὶ 

τῆς γης " ᾿ δαμαται λδυκανα!. Καὶ ὠφ 3» αὐτοῖς Ηλίᾶς σζω 

Μῶσε, . ἡσον συλλευλοιτες τ Ὁ Ἰησού. Καὶ διποχριϑεὶς ὁ 0 Πέ- 

Ὅς λέγ τυ Ὁ ἰησού, βαρ οκαιλθν ὅξην ἡ ἡ} ς ὧσὲ ζῇ, καὶ ποιή- 

σιομὸρ σκίευας τρεῖς, σοὶ μίαν, Ὁ Μωσεῖ μίαν, Ἢ Ηλίᾳ μίαν. 

ου γ᾽ ἡδά 1 λοιλήση; Ἢ στιν )Ὁ κφοῦοι. Ω ἐσῆυετο γεφέλη. έ- 

πισκιαίξουσαι αὐτοί ὃ ἤλϑε Φωνή ωκ ο τῆς νεφέλης, λέρουσει͵ 

Οὗτος ὅν ὁ ἡὸς μμΣ ὃ ἀγαπητος, ἀιΐδ᾽ ἀκούετε. Καὶ ᾿ όξαπινα 

αἰδαξλεψαμδυοιθ ὑκέπ οὐδένα εἰδὸν, ἀλλα Σ Ἰησοὰν μϑνον μ᾽ 

πο ᾿Καταξαινόντων 3 ϑ αὐτῶν Στὸ τε ἐξ ὄροις, διεφείλαιτο 

αὐτοῖς ἵνα, μηδενὶ διηγη πόλωι ῶ εἰδὸν, εἰ μή ὅταν ὃ εος ΤΕ ὁδ0-: 

ϑρωπὸυ ὡβ γέκρῶν Δμαςῃ. καὶ τὸν λον ἐκράτησοιν τεϑς ἐξα 

τοις υσυζητοιώτες, τι ὅτ ἡ οκ γεκρών Δλιύαςῆναι. αὶ ἐπηιρφότων 

αὐτὸν , λέροντες, ΟΣ λέγρεσιν() γραμμαΐεις ὃ ὁτι Ηλίαν 

δε! εὐϑὰ ταϑϑτον; Ὁ δὲ Χποκριϑεὶς εἶπεν ν αὐτοῖς, Ηλίας μδυ 

ἤϑων τϑώτον, ἀποχαϑιςο παγτα. ̓ Ἂ πὼς ̓ γεγραπῆαι ω ; 

ὑὸν ἥ' λὐϑρώπου, ἵγα πολλαὶ πα ϑη - ἡ ὀξουδενωϑη. λα λέγω 

ὑμῖν, ὅτι Ω Ηλίας ἐληλυϑε( ἐ ὑποίησουν ̓ αὐτῷ ὅσοι ̓ἠϑέληοῦ Ὶ 

καϑαὶς γέγραπῆαι ἐπὶ αὐτὸν. Καὶ ἐλϑῶὼν χοεθς ζιυ; μα- 
-- 

μαῖϑ::ἃ 
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κεΞ Περὶ τῷ σελζεσια  νϑρου. κζ Περὶ δ διαλογιζονδύων Ὡς μείζων. 

78 ΕΥ̓ΑΤΙΤ. 

ϑηταξ, εἰδὲν ὁ χλον πολι φθὰ αὐτοιρ, νὰ ἡ γραμμαῖς συζητουώ 

τας αὐτοῖς" χὴ δὐϑέως πος ὁ ὄχλος. ἰδὼν αὐτον ὀξεϑαμθηϑη, 

Ὁ ἡ πδϑεξρέχοντες ἠασάζοντο αὐτὸν. οὐ. ἐπηρϑυτησε Οζι; ἐν ρψῷ 

ματεὶς," Τὶ ἰσυζήϊειτε χοϑὸς αὐτοιί ; Καὶ Σιποκριϑεὶς εἰ ες ὧμ 7Ὁ 

ὄχλου εἰπε, Διδασκαλέ, ἡνείκαι ὃ Ὧν ἡὸν Ὁ" τοῦς σέ οἶλθντα 

πνέμα ὠλριλον, ἢ ὅπου δι αὐτὸν κατα λοίξη, ῥήσσει αὐτὸν ὦ 

ἀφοάξζε, ΚΩΙ ἐπεί, ὅις ὀδόντας αὐτοί. καὶ ἐὰν ξηραίνεται ὦ εἰ εἰπὸν 

Οις μαΐϑηταῖς (υ ὗ γα αὐὴὉ ὁ ἐκραλώσι, νὴ σγ ἴρωσαν. Ὁ δὲ δπο- 

κριϑεὶς “Ἕἀυπὸ λέγᾳ, Ω οβυεὰ ἃ απῖσυθ: ἕως πότε τϑθς ὑμας ἰσο- 

μαρέξως πότε λέξομαι ὑμὴμ, φέρετε αὐτὸν ϑὸς ΤΡ Καὶ ἡ-- 

γείκαν αὐτὸν χσϑὸς αὐτον. πε δ ἰδευὼν αὐτὸν, ὄϑεως. Ω5 πνέμα! ΤᾺ 

ασείραξεον᾽ αὐόν. κὶ Η πεσων  οἶδι τὴ τ γης, ἐκωυλίετο ἀφοαζων. 

Ω ἐπηροοτησεζον πατέροι ἀμ. , Πόσος γξόνος ὅξην, " ὡς ζυτο᾿ 

γέσονεν ἀυπὸ ; Ὁ εἶπε, ΠΠαλδιόϑεν. ο] πολλεύκις αὐλὸν κ, εἰς 

πὺρ ἔξαλε κὶ Ὡς εἰς ὕδατα. ὶ ἵγα, Σπολέσῃ αὐτὸν. δ εἰ Ἶ τ δδωυ α σαι, 

βοήϑησονῚ ἡμῖν, ασλαιχνιϑεὶς ἐφ ἡμαρ. Ο: ̓  ἴησοις εἶπεν οἰυπτὸ, 

Τος δύνασοι πιςευσοιι πατα διιυατα τῷ πιςεύοντι. Καὶ ἐὐϑέως 

κραξαρ ὁ Ο πατήρ τ παιδεε μῃ δακρύων φ ἐγέ. Πιςεύω Κύεκε, 

βοιϑήμου τ Τῇ ἀπιςία. ἰδὼν ὃ ἡ 0 ἴησοις ὅτι Θ ισάυδεχ ὁ οχλος, ἐ- 

πεπιμησετῷ, Ὁ πνάματι τῷ ἀκαϑείρτω, λέγωναεἰυπὸ, Το πνέμα 

ὡ ἀλουλον κ' κωφὸν, ἔγω σοι ΕΑΓ εἐξῆϑε ὧξ ἀν οἈ, μη- 

κέτι ἐσέλϑης ἐς αὐτὸν. δ τα ἱκράξαν, Ω μιὰ ασαραίξαν αὐ, 

ὀξηλϑενὰ ἐγένετο ὑσεὶ ΜΡ ὃς. ὡς. πολλοῖς λέγην: ὅτι ἀπέϑαινεν. 

Ο: δ ὑπρυζ: ̓κραΐησας αὐτονήης χρό, ἤγάρεν αὐτὸν, κ δύέςη. 

Καὶ Ὑ εἰσελϑόντα αὐτὸν εἰς σίρον, οἱ μαϑηται ἘΝ ἐπηρφτῶν 

αὐΐο' γ κατ ̓ ἰδίαν,᾿ ὁπ ἡμεις “κ ἠδωνήϑημῆν ὠκβαλεῖν αὐτὸ; 

Καὶ εἶπεν αὐγοῖς, Του ὁ δ ος ὧν οὐδεν διω αὐτο ὀξελϑεῖν, εἰ ΕἾ 

μὴ ΩΨ φξϑσευχη ΚΟ γηφείᾳ.. Και ἐκξιϑεν ὀξελϑοντες σαρε:- 

πορόυοντο δια Φ Γαλιλαίας, καὶ ἐκήϑελεν ἵνα, τὶς γνῷ. ἐδιόα- 

στε 7» Όις ̓ παο τας ᾿᾿αὐζοό,᾿ Ω ἐλευ αἰζοις, ὅτ ὃ υἱὸς γὴν Ἅυ-- 

ϑρώπου , φϑραδιδοται εἰς λέιρας δλὐϑρώπων, 0 ἡ λιπρκτενδισιν 

αὐτὸν Ἵ  δστοκτανϑείς, τ τῇ τϑάτη ἡμέρᾳ θμαςήσεται. 2 ἧς 

ἡγνόοιωυ ηὃ ῥημα : Ὃ ) ἐφοξοιιζτοαύδν ἐπερφέϊησα!. Καὶ ἥλϑεν α 

εἰς Καπϑναούμ᾽ ( ἐν τῇ οἰκέᾳ οἦνο μῆνος, ἐ ἐπηρφῦτα αὐζιρ, τί ( 

[4 αὐτῆς," 

Η ἔζραξῃ 

4 17 κρατίσαι 

γερὸς ἀκα δ 
18 εἰσελϑύνη! ᾿ 

ἀνέ." Δ᾽ 

19 ᾧ ὁπ; ἢ. Υ ̓ . 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ' "ᾧ 
ὡΨ τ ἢ ὁδὼ τϑθς ἑαυτοις  διελογζεώϑε: οἱ ὃ ἐσιώπων. τέϑς  λ- 

λήλοις ξὶ διελέχθησοιν ὃν Ἢ ἢ ὁσδῶ: ἧς μείζων." κι, καϑίσαρ 6- 

Φώνησε δι δώδεκα, κα λέγ αὐτοῖς, Εἶτις ϑέλει σεῶτος φῇ, 

ἊΝ ̓ παντων ἑογαΐος κὰ Ὁ πούτων διαίκον(Θ» . Καὶ λαιίξων παι- 

δι), ἔφησεν αὐοὸ ον μέσω αὐτήν, γ0 ὃ δνα[καλισοιμδνος αὐ Ὁ, 

εἰπεν αὐτοῖς, ὃς ἐὰν ὧν δ Ὀιούτων παιδίων δέξηται δι τῷ : 

ὀνόματι μϑυ, ἐμέ δέχεται καὶ ὃς ἐὰν ἐμε δέξηται, ὁ “3 ἐμε ἀ: 

χέται,δλλα τὸν Σστοςείλοιν τα Με. ̓Απεκρίϑη: ἣ ) εἰὐυττὴ ὁ Ο Ἰωάννης. 

λέχων, Διδδισκαλέ, ἐδὸμδὼ ζενα᾿ τῷ ὀνόματ [(υυ ὀκξαϊλλον- 

τ δαιμόνια, ὃς ἐκ ἀκολουϑεῖ ἡμῖν" () ̓ ἐκωλύσουμδι αὐ ον, 

ὅτι ἐς ἀκολουϑεῖ ἡ μιν. Ὁ δὲ Ἰησοὺς εἴτε, Μη κωλύετε αὐτὸν." οὐ-- 

δεὶς γῶρ  ὄξην ὃς ποιήσέ διωαμιν ἐἰθηὶ. τῷ ὀνόματι πὲς ̓  δὺυ-- 

γήσεται τχ κακολογῆσοι! ΜῈΝ ὃς γὰρ κ ἐσ καϑ' "ὐμδ, ὑ-- 

ΕΓ ὑμὴν ὄπιν ὁ ς γὼ δ ποτίσῃ ὑμας ποτήθκον ὕδατος ὁ ὡν τῷ 

ὀνομαπ, ὑμου, δζε Χρκροδ ἐσε, ἀμίω λέγω ὑμῖν, “μη. ̓ Σπολέσῃ 

ᾧῷ μεέϑον αὐτῷ. ̓ Καιὲ ὃς δ σκανδαλίσῃ ὁ ἐγα τὰ μικρῶν ἣν 

πιςευόν τῶν εἰς ἐμ, καυλὸν ὅν ἀντ μῶλλῷ, εἰ αδδίκειται λί 

τς μυλιιος πὶ ἡ ον φράχηλον οὐνΐῷ ΥΩ Ω βέζξληται εἰ εἰς χίυ) 9ι,- 

Ἀρ χά: Και ἐὰν σκανδαλίζῃ σε χείρ (ου, πόκονψον αὐτίω" 

καλόν (οι ἀξ κυλλὸν εἰς τίυ ζωίω εἰσελθεῖν, ἦ ἠῶ: δύο χεῖρας 

ἔχοντα ἢ ἀπεέλϑεν. εἰς τίω γέενναν, εἰς Ω πὺρ ηὉ ἀσβέτον, δι 

σου ;  σκωληξ αὐτῶν οὐ ͵ τελέσαι," ὃ πὺρ ν ) σβέννῦ). Καὶ ἐὰν 

ὁ ποὺς (ου σκανδαλίζη σέ, Χποκο ν αὐτὸν" καλὸν Ἂχ σοι 

ἄσελϑειῖν εἰς τίω ζωϊω ΔΩλθν, ή Ἰυς δύο ποδαρ ἔλθντα ἊΞ 

ναι εἰς τίω γόεναν, εἰς ̓ς ζω: οὶ ἀσβέςον, ὅπου ὁ σκωληξ αὐτῶν 

ου ̓ τελδυτῶ Κο΄ ἡ πὺρ οὐ σβέννυται. Καὶ ἔων ὁ ὀφϑαλμός σου 

σκανόδελι φ σε. ὡκξωλε αὐτὸν" καλὸν σοι ὅ μονδφϑαλμον 

᾿ εἰσέλϑειν ἧς ΕἸ βασιλείαν Π' ἀ' Θεού ἡ ᾿ δυο ὀφϑαλμους ἔχοντα 

βληϑίωαι εἰς πίω γέθναν "οὗ πυρὸς, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν 

σε: , τελόυται ἴα Ω σὺ β οὐ σβέννυται. ας )δ ἥς- ἐ ὠλιϑησῷ), 

πᾶσα δροία ὦ αλι ὶ ὡλιοϑησῷ- Καλον ἢ ἁίλας" ἔων ΩΝ ᾽ς ἅλας 

Δύαλον γβύηται, ὧν Ζίνι αὐτὸ δρτυσέτε; ἔχετε ν ἑαυτοῖς ἅλας, 

( εἰ ἰρίευάυετε -Ψ δλλήλοις. Κακειϑεν λὐαξαρ ἐρ- 

χε εἰ εἰς τὰ ὅδκω ᾧ πα μν ' πέραν ὅ Ὁ Ἰορδαγε. Ω συμ.-- 
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ΕἸ Ζοσ).κ. Γ 

. δοασκεν αὐτοις. 

Δ. Ζιϑεὶς ταῦ χέρας ἐπὶ αὐῳ ηὐλογ4 αὐζα. 

κη Περὶ ἢ ἐαξρωτησόμπων ὃν Κύριον εἰ ἔζξεςίν διπολὺ σοι τίοὐ γοωυ άγκοι. 

8ο ΕὙΥ̓ΑΓΓ. 

πορόσονται ποῖλιν ὄχλοι δὸς αὐτὸν χαι ὡς εἰωϑή, πάλιν ἰδὶ- 
Και τσδϑσελϑόντες Φ Φαφασαιοι᾽ ἐπηρφ- 

τήσον αὐτὸν, ἔ ᾿ ἔξεςίν λὐδνι γειυαικοι ατολύσοι 3 πειροίζον- 

τες αὐτὸν. Σ διτοκριϑεὶς εἶπέν αὐτοῖς, Τίὑμαν ἐψετείλαιτο 

Μωσῃς; Οἱ δὲ εἶπον, '“Μωσης ὑπέσρεψε βιβλίζῷ Σποροισίου 
γράψαι, ἕω ̓ δστολῦσαι. Κα Σστοκριϑεὶς ὁ ἰησοίς εἰ πεν αὐτοῖς, 

Πρὸς τίω σκληροκαρδίαν ὑμὴμ ἔγραψαν ὑμῖν τίου ὀολίω 

ταυτίω. στο; δ ᾿ ϑρχῆς κτίσεως ἄρσεν κ ϑηλὺ ἐποίησεν αὐτου 
ὃ Θεός. “Ἑνεκεν υτου κουτο λείν 4 ἀύϑορπος τὸν πατέρρι. οἱυ-- 

Ὁ ΚΑΙ πίω μεητέραι, κα 0 τοεϑσκολληϑησεται. τϑθς Υ γασαμκαν 

αὐτοῦ" "ὰ Ὄ ἔσονται. Ω δυο εἰς σιύρκα μίων. ὥςτε ἐκέτι εἰσὶ δύο, 

δλλὰ μία σείρξ ἡ δ οὦν ὃ Θεὸς (ὑνίζωξω, ἀύϑοφπος μὴ χω- 

ἐαζέτω. Καὶ ον τι οἰκίᾳ, πάλιν οἱ μαϑυται ἀμ «οι τῷ ἀμνῷ ἐ ἐ- 

πηρφότησουν αὐτὸν. Καὶ λέγ αὐτοῖς, ὃς ἐὼν δπολύση γασαις 

κου αὑτοῦ οκοὶ γομσι ὠλλίω, μοιχάται ἐπὶ ΠΣ καὶ! ἐὰν 

γαυὴ ᾿ Ἀπολύσν ᾧ δ δρα αὐτῆς "ἡ γαμλιϑὴ ἄλλῳ » μοιχᾶται. 

Και περσέφβῷ αἰπῷῇ ποιδα,, γα, ἅψηται αὐτῶν" (Ὁ δὲ 

μαϑηταί ὑπεπιμῶν Ὅις τυεϑσφέροισιν. ἰδὼν ὃ ὃ ἱπσοις ἠγανάν- 

ἀν Ὁ εἴτεν αὐτοῖς ̓Αφετεζα παιδία ἐργέαϑοιι πϑὸς ΜῈ. 

μη κωλύετε αὐτά. δι γὸ Οιούτων ὅξἠν ἡ βασιλεία; φ Θεοό. 

ἀμίω λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μη ' δέξηται ἢ Ἶ βασιλείαν ὅ Ὁ Θεού ὡς 

πα δέον, ε με εἰσέλϑη εἰς αὐτίω. Καὶ ἐναϊκαιλισεύμδιος αὐ-- 

Και ομιπορέυο- 

μδου ἀμ εἰς ὁδὸν. ̓ πεϑσδραμῶν ὡς καὶ σϑνυπετήσοις 

αὐτὸν οὐπηρφῦτα αὐτὸν, Διδδυσκελέ ἄγαϑε, {ι "ποιήσω ἵνα, ζ- 

ἰιϑαἰωνιον᾽ κληρονομήσω ; : Ο: ὃ ἴησοῖς εἶπεν ἀυπὸ, Τί μὰ λέγής 

ἀγαιϑὸν: 4 οὐδεὶς ἀγοϑος, εἰ μὴ ἐς, ὁ Θεός. Τὰς οντολαὺς δὴν. 

Μη μοιχεύσης, Μή Φονδσης, Μη ̓ κλόψι ς, Μη ̓ψευδομὲρ 

ρήσης, Μη Σποςερήσῃς, Τίμα τὸν πατέροι (ου κὶ Ὁ Ὑ μητέροι. ̓  3 
Σποκριϑεὶς ὐπεῦ ἐυτῷ, Διδδυσκαλέ, ταῦτα παύτο, ἐφυλαιζα- 

μίως οκ γεότητὸς μϑυ. ΟΣ ὙΠΟ Σἐμθλέψαὶ εἰυπτὺ. ἠγάπησεν 

αὐδ', καὶ εἶπεν οὐυπτὸ, Ε ν (οι ὁ ὑςερει" “ὕπαγε, ὅσαι ἐχέο: πῶ λήσον, 

ΧοΩ Ι δὸς Ως ωχαῖς, Ὁ ς ἕξεις “ϑυσιιυρον -Ψ οὐρανῳ" κὶ κ, δέυροά α- 
' κολρύϑῳμοι, ὥρας Ω φουυρον᾽ . Ὃ Μὰ ευγνάσας πὶ τῷ γ᾽ λόγῳ, 

, αἀἰπηλϑε 
κθ Περὶ τῷ ἐπξρωτήσθυτος πλοισίου ὧν Κύριον. 

κῇ 
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εζ 
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6 διέλθῃ. γ. σὶ 

Χ Πρ ΜΡ υἱῶν Ζεδεδαϊο. 
ΚΑΊ Α ΑΡΕ 1 

.ἦ Ἂν ὧχ 7 ! Ι 

ἀπὴλϑε λυποῦ μος ἴω ̓ Ν ἐγών κτήματα πολλά.Καὶ φὩϑ.-- 
ς . ἴω} ! ΓΟ, ω ε δ 

ὀλεψαμδοος ὁ ἰηίοις λέγ εις μαϑητως αὐτοῦ , Πως δὲρκο.-- 
ς Ι 5) ᾽ ἷ ἰ 

λως ᾷ ρήματα ἔχοντες εἰς τίωυ βασιλείων τοῦ Θεοῦ 
» ς λ λ 3 . 2 ἮΜ ] 

εἰσελδύσονται . Οἱ δᾷ μα ϑηταὶ ἐϑαμξοιυτο ὁ χὶ Οις λοοοις 
5 ΔΑΝ Ὥς Ι! 3 - ς ἦν ον 

ἀν. Ο 5 [σοῖς πῶλιν Σστοκριϑεὶς λέγ αὐποῖς. Τέκνα, “πιὺς 
Ι » ( ὶ Ι 3 τ» Ι 3 

δύσκολον ὅς (ους πεποιϑύτας ὦ) ὶ Οἷς φρημασιν, εἰς χίωυ βασι- 
9 “Ἢ ᾿ [ Ι ᾿ Ὁ 

λείαν τοῦ Θεοά εἰσελϑεῖν. δὐκοπωτερόν᾽ χ καμνηλον διαὶ τῆς 
Ὅν ἊΝ ε 7) “μγὴὰ Ι , 

τρυμαλιὰς τῆς ῥαφίδεος “εἰσελϑειν, ἡ πλούσιον εἰς τίω βα- 
νυ Ν “ ς ᾿ ΩὉ 3 Ι 

σιλείαν “ὦ Θεού εἰσελϑεῖν (Ὁ) δὲ ϑλοσως ὀϊξεπρηϊοσοντο ἣ ΓΞ 
νος ἜΣ ἘΙ Ι δος τ Ι 

αοντες ζοθος ἑαυτοῖς, Καὶ τίς δῶ ται σου ϑέωυ αὐ Ἐμξλέψας 
- ». Ν᾽ὴ᾽'Ἕ! εῷ “ Ι ἣ 3 Ι ᾽ Ὅ 3 ΔΎ ἢ 

Ὁ αὐτοῖς ὁ ἴησοις λέγά. Πωρφοὶ δυϑρώποις ἀδδ ὠτον, ΣᾺ οὐ 
.“ Ι » ϊ ἣν ο λ» 

«κα τῷ Θεῳπαῦτα χὸ διωυωτὰ δι κρώ τῷ Θεῴ. “Καὶ ἤρ- 
ε » 4 τε ὺ ἢ) ' ! 

ὅ το 0 Πέζος λέγήν εἰνπτὼ, Ιδου ἡμεῖς ἀφήκαμδυ σοτὰ. Καὶ 
9 ! Ι! ἊΣ:  ν-- ΩΣ Ἱ λ [ 

ἠκολουϑήσοι μδρ (οι. Αποκριϑεὶς ὃ ὁ Ἰήσοιρ εἶπέν, Αμίω λέγω 
- Ὁ ᾽ ᾽ ς 3 ΩΝ ὝΜΗ, δ 5 λ Σ᾿» λ 

υμιν. οὐδείς ὅξν ὃς ἀφηκαν οἰκάαν ἡ αδέλφους, ἡ ἀδέλφας, 
τ᾽ [ δὴ Ι ἈῚ “ν Δ ἡ » ν τ 3 

ἡ πωτεροὶ, ἢ μνητεροι, ἢ γωσαικο, ἡ τέκνα, ἤ ἀλθ9ι}, ἐνέκαν ἐμνο 
! 

κἡ τῳ δα ελίου, ἐὰν μιὴ λοίξη ἑκατονταπλασίονα γιώο ὧν τῷ 

καιρῷ Ούτω, οἰκίας, πὸ ἀδελφοιρ, ὃ ἀδελφας ἢ χ. μητέροις᾽, 

κοῦ τέκνα, Χο ἀγροιξ, μι διωγμῶν. κοι ὧν πὸ ἀζῶνι τῷ ἐρ- 

χοβδϑῳ ζωϊω αἰωνιον. 'πολλοὶ ὃ ἐσον ται τθόοτοι ἔσγατοι, Καὶ 

οἱ ἐογῶτοι πρῶτοι. Ἡσων δὲ ἐν τὴ ὁδῶ Δύαξαίνοντες εἰς 

ἱεροσολυμα, "ἡ ἰώ πϑοάγων αὐτοι ὁ ἴησοις, καὶ ἐϑομιξοιῶ- 

ΤΟ," ἀκολουϑομ τες ἐφοίξοιῦτο. Καὶ «οαλαίων πάλιν ζι 

δέκα, Ἰρξωτο αὐτοῖς λέγήν ῷ μϑμοντα ὠμπτὸ συμβαίνειν, 
ἜΘ ἡὐν, αἵ Ἀπ ει 
Οπ δου λύαξαινομδυ εἰς ἱεροσολυμᾶ,. Κα] ὁ υος τ ὀνϑρω-- 

Ἂ 54 Ω. Χ ΄ς- ἴων λ 

“σου “ἡοαδὸϑήσεται ζις ον χεέρεῦυσι "0 ζις γραμμαπῦσι., ΚΟ] 

ΩΟ »ο».Ἃ Ι ὶ Ι ἃ “Ὕ ν»ῇ 

κοαυτα  ρινοισῖν αὐτὸν υσνατίυ 9 Ομ “«ὑοαδωσοισιν αὐτοῦ ζις {- 

θ Νὔ ΤΩ ἔν Ν Ι »Ἃ Ε. "ἢ [ 

γέσι, "Ὁ ἐμνποι οἱσιν οἰμπτὸ Ὁ ἀφ μα σετι ἡρόωε μπηυ-- 

σοϊσίν οὐμπτὸ, δστοκτενοισίν αὐτὸν. Κο τῇ Τολτηημέεθϑὶ ἐν ο-- 

: , 46} ' ἜΡΕΝΝΝ, ε 

ςήσεται. Και χυδοςπορδύονταὶ οἰυττὸ Ιάκωζος κ, Ιωαννῆς οἱ 

ε Ι Ι! " Ι! 4“ ὰ οἡ 3 

ει Ζεξεσδιου. λέγοντες, Διόδισκωλε, ϑελομὴν ἰγω ὃ ἐὰν» αν- 
! Ι! εἰ. ὦ -»᾿» 7. “ΠῚ 

τήσωμδρ σοιησης ἡμῖν. 5 εἴπεν αὐτοις, Τί ϑελετε ὀρ φόνα. 

εἰ ἣν ξ (ὩΣ 2 Ὶ “ΓΝ ς Ων τὶ “ “ὉὋ“ 

υμαν:; (2) δὲ εἶπον ὠμπὼ, Δος ἡμῶν ἵνα εἰς ἐκ δεξιῶν (ου Κα! εἰς 

ἐξ φὐωνύμων (ου καϑίσωμδϑυ ἐν τὴ δόξη (ου. δὲ ἴησοι εἶπεν 
[΄ς 

Ματῇ.ιθ.Δ 

λό... 
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λα Περὶ, βαραίμαήου. λδ Πεοὶ οἱ πώλου. 

θυ, ΕΥ̓ ΕΠ» 

αὐτοῖς, Οὐκ οἴδαωτεῖι αὐτεῖαθε. δου α,ὅϑε πιεὶν τὸ ποτήδλον ὃ ἐγω 

πίνω, ΠΣ; ̓ βάηλισμα ὃ Ο ἔγω  βαπβίζομαι, βατῆιοθέευ αι ΟΙι: 

εἶπον ̓ ἀπῷ ,Δαυαμεϑα. Ο δ ἴτσοῖς εἶπεν αὐτοῖς Το μδυ ποτί-- 

Θμον ὃ ἐγώ πίνω πίεοϑε : Ὥ ΣΝ βείσηισμια ὃ Ο ἐγω ᾿ βαήίζομαι 

βαηβιεϑήσεϑε: νΝ δὲ κρυϑίσοι! ἐλ δεζιῶν μου. ΚΑΙ (ξ᾽ ωνὺ- 

μῶν μου, ἀκ ἔσίν ἐμὸν δοιίϑαι, δλλ᾽ σὶς ἡ ἡτοίμαςτωι Καὶ εἰκούσων- 

τές Θ δέκα ̓ ὐξωνδὰ ἀγανακειν φῇ, ἰακώξου καὶ ἑωαννου. 

Ο: 5 ἴησοις ἢ πϑρσκαλέσοι δι᾽ αὐτοῖς, λέγ αὐτοῖς, ̓ Οἰδατε 

δῖα οἱ Οϑ δοκοιιυτες ἀρχήν τω ἐθνων κατακυρκἀυοισίν αὐτῶν "Ἢ 

οἱ μεγοίλοι τοῦ κατεζ οισιαζοισίν᾽ αὐτῶν' ̓ οὐχο οὕτω ΠΑ 

το! ον ὑμῖν δ ὃς ἐαν ϑέλη ἥυεάχ μέγας οΨ ὑμάν,᾿ ̓ἔσοι διῶ- 

κονος ὑμμ' ὼὁ ος δ ϑελῃ "ὑμδ! δπρέϑαι τσθθοτος, ἔζων που-- 

τῶν δουλος. Ὄ γα ὁ ἱὸς Τῷ λὐϑοθόπου ἀκ ἤλϑε διακονηδέευαι, 

δλλα διακονὴ ως δδιιραι πίω ψυχίω αὐτοῦ λυΐζον ΓΈ πολς- 

λῶν. 

πὸ ἰεραχω, Ω Τὴ μα ϑυτῶν α αὐ: "ὦ ὀχλου ἱμανοῦ. οἧος Τιμα,- 

ου ̓ Βαρτμεα! Ὁ. ὁ 0 τυῷλος ἐκώϑητο «σὰ πίω ὁδὸν Ζοθοσο-- 

Τῶν ἀκούσας ὅτι ἰησοῖς ὁ ̓ Ναζωραιὸς᾽ ὅς ν "ἤρξατο κράζάν 

ὦ λέγόν, (ὁ ἧος Δα) [γσοό, ἐ ἐλέησον με. Καὶ ἐπετίμων ἀυπὶ 

πολλοὶ ἵνα σιωπήση. ὸ ἢ πολλῷ μᾶλλον ἀρνῶν ΝΥ: ' Δα)ῆ, 

ἐλέησον μέ. Καὶ καρ ὁ Ἰησούς " εἶπεν αὐοὸν Φωνηϑέωα!. "ἢ Ως, 

γοϊσί τὸν τυῷλθν, λέλοντες α οἰυπτὺ »Θαρσφ, ἐγάρα;" Φώνει σε.Ο: οῷ 

Χποβαλῶν ηὃ ἱμάπιον αὐτῷ ̓ ὀύαςοις ἤλϑε τθθς τον ἱπσοιώ. 

Ἁο" ̓λιτοκριϑεὶς λέγ εἰμπτὸ ὁ 0 ἱησοις, Τίϑελεις ποιήσω οι; 5 τ τυ-- 

Φλος εἶπεν ἀπὸ, ̓ ῥαξθον), ἵνα αὐαθλέψω. Ο: 5 , ησοις ἐπεν 

ἀυτῳ Ὕπαγε; ἡ πίεῖς (υ σέ σέσωκέ σε. Καὶ ὄϑεως δὐέξλεψε: καὶ 

Και ὅτε ̓ἰγίζοισιν εἰ εἰς λβ 

ἱερεσουλήμι,εἰς ̓ Βηθφαγν κ, Βηϑανίων τϑϑὸς ̓Ν ὀρ( ὃ τ ᾿ 

ΟἿ, Σποςέλλει δύο Τὴν μαϑυτῶν αὐτοῦ οἡ λόγᾳ αὐτοῖς, Υπα- 

“ἠκολούϑη τυ Ὁ ἴησοδ ον Τῇ ἢ ὁδῷ. 

γΈτε εἰς τίω κωμίω᾽ ὃ δ κατέναντι ὑμῦμ. Καὶ ἀϑέως εἰςποράνο 
μᾶροι εἰ εἰς αὐτίω, δὐρήσετε “πίω λον δεδεμδύῷῷ, Φ ὃν οὐδεὶς 

ὀὐϑρωπῶν υὐχοιδι κε "λύσαντες αὐτὸν ὠγαγέτε. Κρ [ ἑαντες ὑμῖν 

ἐπη, Τὶ [ποιεῖτε ζοῦτο: ἄπατε, πὸ Κύεμος ἀμ, χξείαν ἐχφ' αὶ 0 

ἀὐδέως αὐτὸν Σσοςελει ὥσε. Ἀπῆλϑον δὲ Καὶ εὕρον ( πώ- 

Καὶ ἔρχονται εἰς ἰεραγω ἜΣΙ ̓ ἀκποράμομδμου ἀ ΧΩ α.-- λὰ 

β 

ρι 

β 
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6 Θεού; ιβ ρχοῖ 
ς 

ἈΚ Περὶ ὁ ξηρανϑείσης συκῆς. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. : 82 
ἜΣ | λα  ΨΑ νοῦν,» λον ὦ λον δεδεμὸν οΥ τσξος τίω ϑύυραν ἐξω δι Τῷ εὑμιφόδευ, κ᾽ Χχῷ.. 

οὐσίν ομὐτὸν. γο! Ἴενες Τὴ ἐγκεῖ ἑςηκέτων ἐλέλον αὐτοῖς, Τίποι- 
“" Ι : ἣν «ὁ τ Ἂν ι ᾽ ς εἰτε λύοντες ὃν πῶλον ; Οἱ 5 Εἴπὸν αὐποις καϑῶς ὠνετείλοιτο ὁ 
. τ αν Ὁ 9 λη λ “Ν τ: οΙ [ησουρ τ, ἀζηκον αὐτοῖς. Χο ἡγαδον ζῷ πῶ λον χσδος “ὃν ἴη-- 

ζω κ᾿ 5:1. » λζὲ Ι ΟΕ. λ» 5.» » (ο:τὐ,κὴ ἐπέξαλον οἰωττὴ (ον ματιῶν αὐτῶν" ΚΩΗ ἐχκαίϑισεν ἐπὶ αὐ-- 
“ΝὝ λ λ λε ! ) ἔμ ὴ αὐν ᾽. ς ) πῶ . πολλοι δὲ ἴα ἱμαπα" αὐτῶν ἐςρωσων εἰς πίω ὁδογοἄλλοι 
ν ἐπα ; Ι ὑπ Ἢ : γῆς ο. γ γ - ἐν ςῦ (δας ἐκκοπῆς οκ τὴν δὲ ὅρων, Καὶ ἐφ ΡΟΥΘ εἰς τίω 0 

δὸν. ) " τοξθάλοντες 0 οἱ ἘΠΤΞΕΝ στ ἐκραζον, ΚΕΝΗ͂Σ, 
Ωσοννοῦ, δὐλογημᾶρος ὁ ἐρλθμᾶυος ἂν ὀνοματι ΚυρΑς “4)λο- 

ΦΥ͂ Ὁ, ! ΝΣ Ι Ν ε γ} μδυη ή ἐρχομϑυη βασιλείανεν ὀνοματι Κυδκου, τὰ πως η- 
ρὔ Ζ΄ Ρ λ» “"ν- Ι ο διον, 9 μὴ ΔαξίγγιΩσεωννα ἐν Ὅς ὑχψιςοις. Καὶ εἰσηλϑεν εἰς Ἱερο- 
! ἐ ὦ ἕὰ Ἰλθων εὐ αν λ ᾿, Ι σοὺ λύϊμλα ο Ἰησοῖ Χο εἰς ὁ Ιεβον" ΚΟΗ αϑέβλεψα μδυος σοῦ-- 

» Ι ν} »] ΄“ εἰ 27 Ὧν 3 
το, ὀψίας ἡ Ὴ ουσης τῆς ὥρας. ὀξηλϑεν εἰς Βυϑανίων μ᾽ τὰ 

Ϊ ο λφϑ»), ! 4 Ι! . ὯΝ Ἂν 

δωσεκα.. Καὶ τὴ ἐπα δον ὠξελϑοντων αὐτῶν στο Βηϑα- 
Ζ ᾽ Ζ λγδὰλ “Ὁ ! »" Ι! δὰ νίας, ἐπείνα σε' Κφη δῶν συκην μιακροϑεν, ἐχουσῶν Φυλλα, ἡλ- 

9. γ] ς λυ 5 2 ΡΥ ἘΝῚ 3 λ ΣΉΒΡΞΟ. "ἢ ᾽ ΚῈν εἰ 5 ἐὑυρήσᾳτι ον αὐτῇ. Ὁ ἐλθων ἐπ΄ αὐτίευ. οὐδὲν ευρίν εἰ 
λ Ι ᾿ λ,.“» ὶ [ } ε Δ ΡΟΣ μη Φυλλαά ου γώρ ἰὼ ἴοῃρος συκων. κ διποκριϑεὶς 0 ἴησοις ε1-- 

» ὯΣ ! 3 : ϑν λ Ι σέν αὐτῇ. Μηκέτι οἱ (οό εἰς ὸν αἰῶνα μηδεὶς καρήον Φα9ι. 
λυ ς λ 9 ο ν ᾿ } ! Κα ἡκοῦον οἱ μα ϑητα! αὐτοί. κὶ ἐρλϑνται εἰς Ἱεροσολυμα" ,, 

3 Ν  χεν .3 ὁ ς ὶ »] ) Ἱ “ΩΝ ΄σν εἰ σελϑῶν ὁ Ἰησοῖ εἰς 5 ἱερὸν, ἤρξατο ὡκᾷξαλλεῖν ζῦν πῶλοαῦ-- 
) Ι » “ὩἋἙς-ς Ὶ λ ᾿ τας κ αἰσοροιζοντας ον» πὸ ἱερῳ καὶ τὰς γραπεζας ΤῊ] κολλυ- 

ἘΠ ΌΜιι, ! Ρ Ι ιν ὁ δι οὐρ σον βιςων. Ὁ) τὰς καϑεόνρας τὴμ “τὺ λοιπὸν ταῦ πριςερφὶς,Κατε-- 
λας αἱ “ ΤΣ λον ςε ᾿ λ ΤΡ ᾿ ΧΦ δ. Φιεν γα ες δεενεἰυη σκεῦος δύο, τῷ Ιἐβοῦ. Ἀφ] 

»ἷἋ ! ἡ εἶτν ον ἐὐδλον εχ ότεος, πε το νυν ῷ' ἐδιόδσκε, λέγων αὐτοῖς, Οὐ γέλρδατπηαι . τι οἰκὸς μου, οἰκὸς 
“ ! Ὁ“ ““ ο κε “« Κλ. Ι φ Α 

᾿χυδϑσευχῆς κληϑήσξ)πασι ζοῖς ἐθνέσιν; Ὑμεῖς ἢ ἐποιή σοι: αἰὐ- 
Ι δ ! “Ψ9ο λ» ς “ΝἭ, ιν δ, ἐῶ “ 7’ σή λάλον λήςων. Καὶ ἡκουοῦ οἱ γραμματεῖς γ) οἱ ἀρ ήνδεις, 

λ 2 Ι ΩΩ 3 λ 9 [ 3 Ὁ λ 5 λ Κα ἐζήποι πῶς αὐτὸν δοτολέσοισίν " ἐφοξουῦτο γωῦ αὐτὸν, 
δὃτι παῖς ὁ ὄχλος ὀἰσεηλήσσετο ὦ ὶ τῇ δεσδαγ αὐῷ. Καὶ ὅτε ὀψὲ 

ἐγήνετο, οἰξεπορδύοτο ἔξω τῆς πόλεως" ὦ ποοοὶ πουραπορδυο-- 
μόγοι͵ εἰδὸν ἢ συκῶν ὀϊξηφοιμμένίευ ὧι ῥιζῶν" χαὶ Δ αμνηοϑεὶς 
ὁ Πέζος λέγ4 ἀυπὸ δα ((ὶ, ἴδε ἡ συκὴ [ὃ κατηροίσω φξήρα»-- 
το Καὶ δσοκριϑεὶς ἴησοις λέ) 4 αὐτοῖς. ἔχετε ἘΠ “Θεού. ἀ- 

μίω χὸ λέγω ὑμὰν͵, ὅτι ὃς δὲ εἴπη τῷ ὀρειζουτω, ἀν» ϑητι,"ἡ (λή 
ϑητι εἰς τίου ϑαίλαιοσων "Καὶ μὴ διακρι. 8} ὃν τῇ τ αὐτοῦ. 

Τ'. 

Τω.1β.Β 

ΜαΊθ. κα.Β 

λόκθ. Η 

Μαῖθ.κα. Β 

ΜαΐΊ.κα.Β 

λδκ.ιθ. Η 

Η΄ σαϊα νς.Τ' 

Γερεμ.ζ.Β 

Λόκ θ.Ὲ 

ΜαΊ.κα.Τ' 

“--- 

ι 

᾿ ; β΄.“ »,π 

Ἂ»" ᾿ ̓Ν 5 , Τ. ᾿ ὌΝ δ Σν.» ς 

᾿ ̓ ὰ σα ἷ λά ἐν ῬΕΥ Ὁ ΨῚ ἘΥΡᾺΝ ὉτῚ Ι : Νῳ ἣ- νι( Εν -- τ δίας, »( - τ ΠΣ ΑΤΕΣΣΦ ΕΝ Ὑλεῦ ὙΠ. ΞΡ ΕΝ ΣΕ ας ΦΑΜΕΝ 
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ὦ χα.Ὦ 

λον. α.Β 

Μαῇθ.ς.8Β 
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«κλησιας- Δ 

κοί κυ. 

Μα]ϑικα ΓΤ 

λύκ.κ. 

Μαῖθ.κα.Δ 

λόμ.κ.Β 

ἡσαῖσ «.Α 
ἱερεμ. β. ἃ 

Ι“ 

4. ΕΎὙΆΤΈΕ. 

ϑλα πιξεύση ὅτι τ "λέγ γένεται ἔοι εἰωπτὸ ὃ ὃ ἐὰν εἴπη. “Διὰ ζυ- 

τὸ λέγω ὑμῖν, ποτα ὅσαι δ ̓φεοσευρόμϑροι. αὐτεια9ε, πισεύετε 

ὅτι ΐ λοιμξανετε, κοα ἐς ὑμιν. Και ὅταν Ξ ΤΕ αδϑσευλθ- 

εὐε ἀφίετε εἴτι ἔχετε κουτα, ινος. ἱγα, (οἱ) ὃ πατήρ ὑμὴν ο οΨ 

Οις οὐϊδφινοις ἀφῃ ὑμῖν ᾳ φρατδώμαται ὑμλμ. εἰ ὃ ὑμεῖς ὅσ. 

ἀφὶ ὅτε, οὐδὲ ὁ Ο πατὴρ ὑμὴ ὁ ὃ ΟΨ τοῖς θραίνοις ἀφήσ 4 ῳρα- 

πωματα ὑμμ. Και" ἐρΆθνται πάλιν εἰς [εροσολυμα: ( ὧν τῷ 

ἵερϑ περ απουτοιιτος αὐτῷ οἔράθνται τϑϑς οἰλληὸν οἱ ἱ ἀρχίδεις 

Ὁ οἱ γραμματεῖς ̓  οἱ πρεσίβυτεροῖ᾽, ὃ λέρρεσιν οἰμπτὺ, Εν ποίᾳ, 

οεσίᾳ του τὰ ποιξίς, δες (οι τίω οὐσίαν του πίω ἐδ ρρ, 

ἵνα ταῦ τὰ ΚΣ Ο δὲ ἴησοις Σιποκριϑεὶς εἶπτέν αὐηοὶς, Επέρῳ- 

τήσω ὑμας κούγω ἐγώ λόρον, κα ̓Σποκρίϑητέ μοι, κ' ἐρῳ ὑμαν 

ον ποίᾳ ὀξοισίᾳ, πιυΐα ποιῶ. “ὁ βαπῆισμα ἑωαννου ὡς ουρρι- 

γνῷ ΝΣ, ̓ξ Δὐϑρωπῶν; Στοκρίϑητε μο!. Καὶ) ̓ἐλογίζοντο τξϑς 

ἑαυτους λέγοντες, "ξαν ὄἄπω μὲν. δ ὠφοινοῦ ἐ ἐρει, Διατὶ οιεὦ ἐκ 

ὀἰισευσοιδ αὐτο χ᾽ νὰν ϑὲ πωμὸμ, οδ λὐϑρώπων ἐφροθοιώ- 
νὶ . 

ὍΣ λαῦον. ᾧπαντες γαρ΄ εἰλον τὸν ἰωαν νζεω, οτί ὄντως ἕν 

Φήτηο: [εὦ. Ὁ ΣΌΣ κριϑέντες λέρρισι Τίυ Ὁ Τησοῦ, Οὐκ ὀἰδαι μὴν. καὶ 

ὁ ἴησοις Στοκριϑεὶς λέγή αὐηθῖς, Οὐδὲ ἔγω λέγω ὑμαν ον ποίᾳ 

ὀξοισίᾳ ταῦ τῶ ποιῶ. Και ̓ἠρζωτο αἰὐγοις ὃν πριβᾶς 

ΜΗΣ λόγέν, ̓Αμπελῶνα ἐφύτευσεν λύϑρθοπος, κρῖ Σ πξιξϑηκα 

Φερ)μο (ὃν. ῶ ὄρυξον υὑπολίωνον ἦα ἡ φκοδόμιησε πὐρχονρὴ οξ ἡ οξε 

ὅὄὸπτο αὐτὸν γεωρρϑίς, ΚΟ ̓ ἀπεδομιησε. κα ἀπέφηλε χοθὸς (ὅν. 

γεωρϑρις τυ Ὁ καιρῷ δοῦλον, νοῦ εὐδὰ τὰ γεωργῶν λοίξη Σστὸ 

Τῷ ̓ὐ καρποῦ δ ΠΟ ΤΕλΟ ΟΕ οι δὲ λαιόντες αὐτὸν ἐδέραν, Κα 

ἀπέξειλοιν. κενόν. ὦ πάλιν ἀπέςηλε τεὸς αὐτοις ἄλλον δ. 

λον᾽ ̓καίκεῖνον λιϑοξολήσεντες ἐκεφαιλαιωοῦ, ἀπέςᾳλαι ἡ-- 

ἕμω μδρ ΟΥ. 0 Ὁ παλιν ἄλλον ἀπέςηλε καῤκινον αἰπεκῆειναν, ς 

τα νυν ̓Ὀλο δι μὴ δέροντες, ζιυιὰδ ο διποκτείνοντες. ἕπι οαῦ 

ἵνα ἡον ἔχων ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέεφλε Ὁ αὐτὸν χυθὸς αὐτο 

ὀρχαῖτον, λέγων, τ ορρα πήσονται Ἰ ὑὸν μ
ου. Ἐκεῖνοι: δ οἱ γ4-- 

ὡρϑϑὶ ̓ εἶπον σεθς ἑαυτοις, ὦτι οὗτος ΤῊΣ κληρονόμος, δέευτε 

ὠποκτείνω μὸν αὐτὸν (ἀμ ἐςτ ἢ κληρονομία. Και λοιβόντε
ς 

αὐτὸν ἀπέκτειναν, Κου  ϑξεραλον ἔξω ἦς 75 ἀμπελῶνος. τίοώ 

ΤΈΡΑΣ Περὶ τῷ ἀμπελῶνος. 

λφ 

Ἐπ δὴ 3 ; Ν 3 ! β 

λε Περὶ Τὶ ἐπερωτησόμτων π' Κύδιον Ῥὴρ ΈρΕΩν κὸ τρέσξυτέρωι 

[ω 

ΤΙ λάλει, ἅ 

2 καἰκύγον ιν 

φαλαίων δὶ, 
πρῆσαι, ἢ." 

- ταμεσε; “π΄ τπ’Π' αι π᾿ 



) 

ἐζνπίς. ς 

3 παριδεύῷ- 

σι. β 

Ἐ ἐπε οἷς. β.- 

4 ἐθαύμαζον.» 

“νυ. βι» 

{ ἔλα τιν. γ. εν 

δ βη" 

ὁ πῶς. ςἡ 

᾿ἴΑ Πεεὶ τ ἐπῇξρωτησθῥτων “ὁ ὧν χῆνίον. λη ἸΠρρὶ ΡΣ αδιδουχα]ων. 

ΚΑΤΑΜ ΑΤΘ. πρς ὃς 

ποιὴ σά ὁ κώφκος 7 ἀμυπελῶνος : 5 ὑλόύσεται κα πολέσᾳ οὖν ἣν 

γέω ρηι, “Ω δωσά τὸν ἀμιπελώνα ἄλλοις. οὐδὲ τίω γξαφίω 

τα τίου Δὐέγνωτε; “Λίϑον ὃν ἀπεδοκίμασε οἱ οἱ οἰκοδομιοιιυτες, 
«ρος 

οδτῖ ἔγγυηϑη ἃς κεφαλίω γωνίας: Παροὶ Κυρά ἐγθνετο αὗτη, 
κὴ ἐς! ϑαυμαςη ο-Ψ ὀφϑαλμοις ἡμὴ. Καὶ 1 ἐζηΐοιν αὐτὸν κρᾷε 

Ταὶς Ὁ ἢ ἐφοβηνϑησειν ὃ ὃν ὄχλον. ἔγνωσαν γοδ 01 δὸς αὐτοιρ 

ἢ φραβολίωυ ὦ εἶπε. Ὁ ἀφέντες αὐτὸν ἀπηλϑον. “Καὶ δστο-- 

σέλλοισι τϑϑς αὐτὸν ἕενας τὰ Φαφ σας ων 70 πὴ Ἡρφῳδια;- 

γῶν. ἵνα, αὐτὸν ᾿ἀγρόσωσὶ λόγῳ. οὐ ὃ . ἐλϑύντες λέλοισιν ἀυπὸ, 

Αἰ μευ: οἰ δα μδρ ὃ ὅτ εἰληϑήῆς εἰν ου ̓ μδλει (οι αἰϑὰ οὐδενός: 

οὐ Ὰ (λέπεις εἰς χσοϑθσωπον δὐδρώπων, ΣᾺ ἐπὶ δληϑείας Ὁ 
ἑ ὁδὸν Ἶ Ὁ Θεοί διδασκεις: ̓ἐξεσικη Ἄλνσον Καίσοιθα δοιίυαι, ἡ ὅ; δῶ- 

μὸν, ἡ ἡ μη ̓ δῶμδυ; Οὅ ἰδῶ αὐτῶν τίω χαασύκρισιν, εἶπεν αἰ-- 
γοῖς, Τίμε πειροίζετε; Φέρετι ΩΝ δίωρον, ἵνα Ἰδτω . Οἱ δὲ 

μαι. ΧΟ "λέγ αὐτοῖς, Τίνος ι εἰκῶν αὖ τῇ δὴ ἥ δλι)ρα φη: 

Οἱ: ἦρθ εἶπον εἰυπὸ, Καισουρος. Καὶ δποκριϑεὶς ὁ ὁ Ἰησοῖ εἶπεν αὐ-- 

τοῖς, ̓Απὸ το Καίσαρος Καίσαρι, ἡ τῷ 1 Θεοό Τῷ Ὁ Θεῷ. 

λη Καὶ  ᾿ἐδαυμασον ἐγ ἀυπῷ. Κα; ἐρλϑῦ) Σαδδουκαῖοι τεὸς 

αὐὐθν, δϊπινές λέρρεσίν δϑάςασιν ὑΠ Ἰφη), Καὶ ὀπηρφυτησειν αὐ-- 

τὸν »λέλοντερ, Διδοίσκαλε, “Μωσῆς ἔγραψεν ἡ ἡμν, ὅτι ἐαν τινος 

ἀδελφος Χτοϑανῃ, καταλίπῃ γα αμκα ̓ Ε τέκνου μνὴ ἀφ᾿, 

γα, λα ὁ 0 ὁ ἀδελφος Ὁ Ὰ Ὁ πίω γαυαικα αὐ, “ἢ ἡ ὀξαναςηση 

«σέ Εἰ θυπι Ὁ ἀδελφῷ ο αὐτῷ Εσῆα " ἀδελφοιἢ Ἴσον, ΚΗ ὃ τερ- 

τος ἔλαξε γαυαμκᾳ, οἹ ὁ λτοθνήσκων ἐ δ“. ἄφηκε σπέρμα" καὶ. ὃ 

δεύτερος ὑλαῦεν αὐτίωυ, καὶ ὠπέϑανε, ὦ ἐσὲ αὐτὸς ἄφηκε ασέρ 

μα: χαι ὃ τείτος ὥσαυτως, Ω ἔλαθον αὐτίω οἱ οἱ ἑπῆά.: νοὶ τς 

ἀφηκαν ασέρμα" ̓ ἐργατι᾽ πούτων ἀπέϑαινε καὶ ἥ γαή. ον Τῇ 

οὐὐν λύαςεισ, ὅταν θυαςώσι, ἥνος αὐ ὴς ἐςον γωη: Σ Οἱ 1). τὴ 

ἐστον αὐτίευ γυναῖκα. Καὶ διποκριϑεὶς ὁ 0 ἴησοις εἰπεν αὐις, 

Οὐ δια [8το πλαναϑε, μη εἰδότες ταῦ γθαφας, μηδὲ τ  διυα- 

μ ᾿" τ Θεοό; ὅταν γος τὰ νεκρῶν δμώςώσιν, οὔτε γαιμουσιν, οὖτε 

γαμίσκονται, Ὡλ εἰσὶν ὡς ἀήελοι οἱ ἱ ὧν Ὅοις ; οὐρανις. Πέρα: δ 

“νεκρῶν. ὅτι ἐγείρονται, ἐς ὀὐέγνωτε ων Τῇ ἢ Οίολῳ Μωσέως, 

οὶ Φ βαπυ΄ ὡς εἶπεν εὐκππτὸ ὁ 0 Θεύς. λέγων, “Ἔγω ὃ Θεὸς Ἂς 

ΠΝ 

Ὑ6).ριζ. Δ 
ἡ σον κη.Δ 

“Ὡραΐξ.ογ.Β 

ῥὼμ. θΗ 

α(πεέῦ.β. 4 
μαῖθικα. Δ 

λδν.κ.ὰ δ: 

Ῥωμ..,)γ.8 

Ματθ.κβ.Τ' 
λύκε κιἃ : 

Δᾶτοκε.Α 

οὐ εὐ 

Ἐ᾽ ζοσ].γ.Β 



Μαῖθ.κβ.Δ 

λὺκ..Ε 

Δέδυτ.ς.Α 

λδυϊτ.ιϑ. Δ 

μαῖθ. κβ. Δ 
ῥωμκ.1γ.1 
γαλ. ΕὉ 

ἰακ.β.Β 

Μαῖβϑ.κξ.Β 

λύκ.Κ Ὴ 

{ἀ..08.Α 

Μαῖβ κγ.Α 
λδκ.Ια.Ζ. 

ἡ ΚΗ 

Ματϑ.κγ.Β 

λῦμ.Χ.Η 

ΔΛάκιχκα. Α παοοσευλόμδροι.ὅτοι λήνψονται αἰ κοσύτερο
ν κρίμα. Κα; Ἀφ-- μώ 

Χθ Πεεὶ Οὐ ραμματέως. “ Περὶ ὃ τῷ Κυρίου ἐπῇρωτήσεως. 

86 ΕὙΎΑΓΙΓ. 
ε 4 ς λ 4 Ι 9 4 ς 

Ν (ραάμν, καὶ 0 Θεὸς ἴσοιακ, ̓  οΘέεος ἰακωθ ,. Οὐκ ξεῖν ὁ Θεὸς 

γέκρῶν, δλλὰ Θεέος ζωντων . ὑμεῖς οὗ πολυ πλανααθε. “Καὶ λϑ 
ν δ᾽ ὦ Ϊ δ δ ἄφες ] ρλᾶ 

χοδοσέλϑῶν εἰς τ' γραμματέων ἀκουσοῖς αὐτῶν συζητοιώτων, Ἀ 

αὶηε} ἊΝ ΣΩ͂Ν ..Ὁ ) Ι ᾽ ὙΠ ΡΩ, 

΄εἰδῶὼς οτι κῳλως αὐϑϑις οἰπεχρίϑη, ἐπηρφ τησὲν αὐτ' ποία ὅ{1 
Ι “» 'σ σὰ δὼ γ8 » Μ ! 

σοθφτὴ πστωον οὕ τὸλὴ ; Ο2 Ιη(ού ἀὠπεκρίϑη οἰμπτὸ . Οπθδ-- 
. 3 -“- 0 Μ ᾽ λ Ι ε λ ε 

τῇ πσῶστυν πὴμ ἐνολῶν, Ακους Ισρφηλ ς Κυδλος ὁ Θεος ἡμὴ, 

Ι ἜΣ, .5 ᾿ λὰ Ι ! ᾿ ! Ῥ «] 

Κυδρος εἰς ὅτι. Κο] αγοαπησάς Κυξλον ἢ Θεὸν (ου ὧξ ολής 

“" ! ΝΣ  α ἧς ἣν Ἷ εἰ “ 

τῆς καρδίας (ου,"ὁ ἐξ ολήῆς τῆς ψυχῆς σου, Ω ὧν 
ολης τῆς σδια-- 

Ι λ» «εἰ 3 Ι ε! [ ᾽ Ι ᾿ 

γοίαις (ου, και ὡξ ολῆς τῆς δος σου. αὐτή φῳθφτη σντολῆ.. ΚΟΗ 

! ς ΤΙΣ ἈΠ Θν Ἀν ς ᾿ Ν ! (ο ε Ι 

δευτέρο ὁμιοίω, αὐτῇ. Αγοπησᾷς Ὃν πλησίον θυ ὡς σέαυ τον. 
7 Ι 9 ᾽ ΛΝ 9 64 ι 5 ) ς ρλ 

μείζων ζυτων οὐλλη ον»τολὴ σκ ἐς! . Κ αὶ Ε71 υπὸ ο,ραμμα- 

Ὶ - Ι ἐνονν ὸ Χο εἰ Δ ἢν 3 Ἷ 

τεις, Καλως διόδσκαλε ἐπ’ ὦ λησείας εἰπᾶς, οτι εἰς ὄξε Θεος, ὦ 
» » 2 ἱ ) δὰ Ὁ φἋ 3 3 εἰ ω 

ἐς ξεῖν ἀλλ: σλίιυ αὐτὸ" ΚΟ ἀγαπῶν αμηὸν ὡξ ολὴῆς τῆς 

Ι δον» «" Ὁ ἘΠΕ Ἵ( 3 ε Ὁ Ὁ“ 

καρδιας ΚοΩ ὡς ὁλῆς Ἴης συνέσεως Ω ὼξ ολῆς τῆς ψυχῆς ΚΑῚ 

3 ς ες 2 ! 3 ο»“» ’ ἘΣ Ρῇ 

ὧν ὁλής τῆς ιϑος,. κ' Σ οὐγουτον δ πλήσιον ὡς ἑαυτὸν, ἦλάον 

3 ! ς [ Ν ἰδν - »“» 

ὅξ ποῦ των τὴ ολοουυ τί μα Τῶν ἈΚ) τὴ θισιῶν. Και ὁ [ηίοις 
ΕἸ δος 3 γ 4} ΤΥ 5 Ρᾳ ᾽ . 9 λ "Ὁ" 

Δ ἰδων αὐτὸν ὅτι νοιυέχως ἀπέκρίαη, εἶπεν ἄυτῷ, Οὐμακραν εἰ 
᾽ ΩΣ ! ΄οὺ ᾿ πε τυ δὶ . Η 

Στὸ τῆς βασιλείας Τὰ Θεοΐ.Κ αἱ οὐδεὶς ἐκέτι ἔολμα αὐτὸν ἐ-- Ὁ 
.-“ Η ε «ἱ .“» , ων Ῥ 

περφτήσοα. Καὶ Σστοκριϑὴς ὁ Ἰη(οὐς ἔλεγέ, διδουσκων ον πὸ καὶ 
ξ ο ΄σὦ ς “ εἰ ε ε ΕῚ 

ἱερῷ, Πως λέγοισιν ( γραμμαπεις. ὅτι Χραςὸς, ἡὸς 4: ρ»ιὶ 

Δαᾷξίογ; αὐτὸς γα Δα(ὶσ) εἶπεν ὧν τῷ πνϑμαπί Τῷ ἀγίῳ, 
ο, ἢ ε ᾿ ! ! 3 Ὁ » ᾿ 

». Εἰπενο Κύρμος Τὼ κύθλῳ μου, καιῦου οὧκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 

. ϑὼ Οις ἔχθροις (υ ι'τυπὸ διον τὴμ ποδῶν σου. Αὐτὸς οὐὖ Δα-- 

() σ᾽ λέγά αὐὐηὸν θοὸν, Κα] πῦϑεν ἡος ἀν 1;
 Καὶ ὁ πολιὶ 

ὄχλος ἤκουεν ἐδ ἡδέως. “Καὶ ἐλευ αὐτοῖς ὃν τὴ διδοχη ἢν 

αὑτοῦ Βλέπετε Στὸ τὴ γραμματέων, ἢ ϑελόντων ὧν ςολα
ὺὶς 

«ἰΟαπατεῖν, Καὶ ἀκασασμοις ἐν τὰς ἀφοραὶς, κα χοϑφῳτοίᾳ- 

ϑεδρίας ἐν ταῖς σὰυαγωγεῆς,, καὶ πσφφΐοκλισίας ἐν ζοῖς δεῖ 
πγοις" Οἱ κατεάλοντες ταὶ οἰκίας χηρῶν, Ὁ χυδοφασ μακρὰ ρὰξ 

, ξ Ὁ“ Ἷ κω Ι ὰ [ ἈΝΑ ΝΝ 

ϑίσοως ὁ ἱηίοις κατέναντι Τὸ γωζοφυλοικίου 
, ἐσεωρά πῶς ὁ ἥν 

[ λ , Ν Ι! Ὶ Ι 

χλος βάλλλᾳ χαλκὸν εἰς τὸ γαιζοφυλοίκιον. κοι πολλοὶ πλξ- 

σιοι ἔξαλλον πολλά: "Ὁ Ἀριμς μία χῆροι πῇωχὴ ἐξαλε λέπῆας 

3ο, ὃ ξηι κοδράντις. Και χαθϑσκαι λέσοι μὴν (Θ εις μαϑητας 

μὰ Περὶ ὁ ζᾳ ϑύο λεαῆὰ βαλούσης. 

ὃ αὐτῇ. εἰ 

4 τἴδιουπ: 

βΌγ. ἢ 

ΤῊΝ 

Ψῃ ἜΜ οΣο... 
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1 Σρχὴ .β.5.η 

2 ωρορμδιεα- 
ΠῚ 

δ 

μα ἸΠεοὶ σεξω τελεΐας.. 
λ 

ΚΑΤΑ 

αὐζοῦ. λέγ αὐτοῖς, ̓Αμίω λέγω ὑμῖν, δι ἥ χῆδα αὐ τη ἥ 1 γηω-. 

χΝ πλεῖον πάντων βέδληκα σὴμ βαλόντων. εἰς Ἂ γαζοφυλά- 

ΧΟΡ. παιύτες γανρ ἐκ ΤῈ ̓πβιοσεύοντος α αὐτοῖς ̓ἔδαλον' "αὑτὴ δὲ 

ὡκ τῆς ὑξερήσεως αὐτῆς πατο ὅσοι εἶχέν ἰβαλο, ὅλον “ὃν βίον 

αὐτῆς. Καὶ ὀκποράνομδυε αἰμλν: οὐ ἢ’ Ἔ ἱεροῦ, λέν 

ἀυπὸ ὃ, ζο τ μαϑηπὼν αὐξ. "Δισδισκαλεῖδε ποΐωποι λίϑοι, κα, πο-- 

ταῦτα ᾿ οἰκοάομια. Καὶ 0 ΠΩΣ ιποκριϑεὶς᾽ εἰπτέν οἰνπτὼ, Βλέπεις 

ταυταρ τας μεγάλαις οἰκοδὸμιαι ; οὐ μὴ ἀφεϑὴ ̓λίδος ἐπὶ 

λίϑω ὃς ̓ μη κατα λύθη. Και [καϑημῆμου ἐ ἀμλν εἰς Ὁ ὄρος γ, 

ἐλαμῶὼν κατέναντι Π' δ προ, ἐπηρωῶν αὐτὸν κατ ̓ἰδίων Πέϑος Ω 

ἰακωώος κι ΟἹ [ωαννης ῶ Ανδρέας Εἰπέ ἡμῖν πὸτε τὰρτα ἔσαι!, 

ἘΣ σημεῖον ὅχαν μέλλῃ πώντα, τοῦ Τὰ σἰυτελειαὶς. Ο δὲ 

ἴησοις Σιποκριϑεὶς αὐτοῖς, ἢ ὑρξατ᾽ λέγήν, ̓Βλεπετε χω ες ὑμας 

πλανήσῃ. πολλοὶ γρ  ἐλάύσονται ὅι τῷ Τὺ ὀνοματι ἰλθὰς λέγον- 

πρῶ ὧπ ἔγω εἰμι Ὁ πολλοις πλανήσοισίν. ὅταν ὃ ἀκούσητε πο-- 

λέμαοις ὩΣ ἀκοδις πολέμων, μὴ ϑρφειοϑε " δὲ! Ὁ" οἡυέοϑαι. δλλ. 

οὔπω “ὁ τέλος. ἐγερϑηήσεται )Ὁ ἔθνος δι ἐθνί», καὶ βασιλεία, 

ὄχι βασιλείαν. ὩΣ ἐαθν ΘΙ σήσμιοι χα τόποις ΧΟ] σονται λιμοὶ 

Οἴσραχο χοῦ]. ἐσρχοῦ νωσίνων ταῦτω. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἂρ 

τοις. πουραδῶσοισι ἡδύ ὑμας εἰς ίδρια, Καὶ εἰς σζμυανγώγας 

δαρήσεθϑε, ὦ ὦ) }ιὴ ἡγεμόνων κ᾿ βασιλέων σοὶ ϑήσφοϑε ἕνέχεν ἐ- 

μοό, εἰ εἰς μδρτύδον αὐποῖς.. καὶ εἰς παιγτοιζα ἔθγη δὲ; χοθῶτον 

κηρυχϑίου αι ὃ Ὁ δα έλιον.᾿ ὅταν δὲ ,ἀγουγῶσιν ὑμας πωραδι- 

δόντες, μὴ χσδομεραμνάτεῖε λοιλήσητε, μηδὲ μληετατε, ὟΝ 

δ ἐὰν δὼ. ὑ ὑμῖν ον ἐκείνη τ ἢ ὥροι ζοῦτο λοιλειτε" οὐ γα ἐςε υ- 

μεῖς οἱ λοιλθιώτερ, “λα Υ̓ πνευμα "Ὁ ἁἀγῷῷ. Παρᾳδωσ δὲ 
ἀδελφὸς ἀδελφον ὴς 3 ϑανατον, ἢ παωτὴ Ρ τέρύγον,Κὸ ἐπαναφησον- 

το τέκνα Οὐ σϑνεῖς, καὶ ϑανατώσοισίν αὐτοιρ. και; ᾿ ἔσεοϑε "θὲ 

σου μϑοι τὶ Ἰἰχοὺ παύτων δια" ὀνομᾶ ἱμου..ο δὲ τπομείνας εἰς 

τέλος, ὧι στιϑήσται!. ὅτων ἢ Ἰδητεν βδέλυγμα τὴς ἐρη- 
μώσεως, ̓ οὁ ῥηϑὲν χασο Δανιήλ δῷ ερφήτου, “ἑςος ὅπου οὐ 

δὲ! (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω Ἔ τῦτε οἱ ἐν ( ἢ ἰουδδ!α, φάγέτω-. 

σαν εἰς ἵῳ ὁ ὀρη᾽Ὸ δὰ οἷη οὗ δώματος, μη ) καταβάτω εἰς τίω 

οἰκίαν, μηδὲ εἰσελϑέτω ἄρα! ἴεὺκ τῇ τῆς οἰκίας αὑτοί. ζο ὁ εἰς 
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Μ Περὶ ὁ ἡμέρας χρὴ ὥρα. 

8 ΕΥ̓ΑΤΓῚΙ. 

(ὃ ἀλοὸν ὧν Μη ) ὀδιορεψατω εἰς ΕΣ ὀπίσω ὥρα! Ὁ ἱμα- 

Τ πον αὑπού. Οὐαὶ δὲ ταῖς ὧν γαθρὶ ἐλθύσοις Καὶ ταῖς πρώρ 

ζούσαις ωΨ ἐκκίναις ταῖς [ἐμ ΠΕΣ ταϑοσευ εν δὶ ἵνα μη γὲ- 

γητο ἡ ἕν  ὑμὴμ! χἀμῶνος. ἔσονται γαρ αἱ ἡμέρα! ἐκεῖναι 

᾿θλίλμς ὁ δα οὐ γέγονε ̓Ὅιαυτι, ἀπὶ ὄρχι "ς κίόσεως ἢ ἧς ἐκτι- 

σεν ὁ Θεὸς, ἕως ὮΝ» νι, τοι οὐ μ  βνηται. κὶ εἰ μή Κύομος ἐ- 

κολθξωσε ταῦ ἡμέρας, ἰοι ἂν ἐσω 9᾽ πᾶσαι σείρξ' Σλλα μι "Όι 

ὠκιλέκτοιρ, ἿΣ  ὀξελίξατο, ὀωλθξωσε ταῦ ἡμέρας. Κα) τότε ἰ 

ἐαντες ὑ ὑμῶν εἴπη, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χρκρος, ἢ ἰδὸυ ἐ ἐγκει, μὴ  πισεύσητε. 

ἐγερϑήσονται ̓ Ὶ ψευδόχραςοι καὶ ᾿ ψευδοχσθοῷηται, ἜΣ ' δῶ- 

(σι σημεια, δ τέρατα, σϑθς Ἂ  ποπλαναν, ὦ  διιυα, Ἔν, καὶ 

(ὅν ὠκλοκτοις. Ὑμεῖς δὲ ὁ βλέπετε ἰδὸυ «αδρείρηχαι ὑμὴν. πο-- 

τὰ. ̓Αλλ ων ἐκαίναις ταῖς ἡμέραις, μῦ πίω θλίλαν ἐκείνίω » 

δ ἥλιος σκοτιϑησέται, Κοὶ ἡ σελίωη οὐ δῶσ "ὁ ΦέηΘ᾽ αὐτης, 

Καὶ ἰῷ ἀςέρές ̓ Ζῷ τῷ οὐρανοΐ ἐ ἐσονται ὀκπίπῆοντες χα αἱ ᾿ δαυα- 

“: αἡ ἵν ζις οὐρανοῖς σοιλδυϑηίονται -κὶ ἐν τῦτε ὀνίονται ὃν ὑον 

ὅ ᾧ ἀνϑρώπου ἐραθμδυζ: ῳΨ νεφέλαις μν “δωωώμε ὡς πολλὴς 

Ὁ ἡ δόξης. Καὶ τῦτε ̓δστοςελὰ ἡ Οις ἀηέλοις αὑτοῦ, ῶ ὀ)ισώυαζε 

ὩΣ πο αὐτοῦ ς ομ τὰ ΠΣ ρὼν ἀνόμων, ἀπὶ ἄκρου γῆς 

ἕως ἄκρου οὐρανού. Απὸ: 5 τῆς ΝΣ μαϑετε Τ' Ὁ πωραβολίωυ. 

ὅταν αὐτῆς Ἴδη ὁκλαιδὸς ἁπαλὸς γβυηται, κ΄ ὀκφυῃ ϑ φύλ- 

λοι, γινώσκετε ὅτι ἐγ ἢ Γ΄ ϑερος ζξγοὕτω Κα ὑμεῖς, ὅταν ταῦ -- 

ἐς ἬΕΙ γνὸ μδρα, γνωσεέτε ὅτι ἐγίις ὅδιν [ὰ ϑύραις.. . ἀμίω 

λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μη ' πουρέλϑϑ ἢ ἱϑυεα αὐτὴ μέχεις οὗ παντα 

ταῦτα οἤσηται. ὃ οὐρανὸς καὶ ἥ γ " πουρελόύσενται δ, ἱ δὲ λθηϑι 

μου ουὅ μὴ ρϑωσι. ἽΠερΑ δὰ τῆς ἡμέρας ἐκαίνης "πὶ δ πῆς ὦ οὖ 

βας οὐδεὶς σίδεν, οὐδὲ οἱ ἱ ἀπε) λοι! οἱ - οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ ἡος, εἰ μη 

ὃ πατήρ. ̓βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε ̓  ποϑφσεύχεθϑε. ᾿ οἸόδοτε γαρ 

πότε ὁ καιρὸς ὄξιν. ὡς ἀγϑοθοπος Σστόδομιος ἀφεὶς πίω οἱ οἰκίαν 

αὐτοῦ ΚΣ Σ δου ζις δούλοις αὐτοῦ “ ὀξοισίαν, ὩΣ ἑκάφω Ωὸ ἐ
ρ- 

γον αὐδῇ, κοἹ]ῷ ϑυρφρῷ ἐ ἐνετείλοιτο ἵνα 6". 9. θη) ϑρεῖτε 

οἰῶ" (ὑπ. ὄἴδατε “Ὁ ποτε ὁ κύθλος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὁμ 4. ἢ 

μεσονυκτῖ, ἥ Ἰλλεκζοροφωνίας ἢ ΘΈΡΙ. “μη ἐλϑων ὀξαιφνης; 

ἀρηὑμαξ καθδδονταρ. ἡ δ ὑμῶν λέγω,πῶσι λέγω, 0η) 9041". 
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μοὴ Περὶ δὲ ὀλφψασης ὧν Κύριον μύρῳ. με Περὶ πάσα. ὃ 
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Ἡ Ν δὲ ποίσχα καὶ ἵα ἀζυμα μ' δυοὴ ἡμέρα: Ὃ ἐξητοιω σὴ Ματθικς.Α 

ΩΦ: ἀρχέερειῖς Κα οἱ λβαμιμάπεις, πῶς αὐτὸν ὧν δόλῳ κρατή- 

κάῤῥις Σστοκ]εἰν σιν." ἐλέρον δε, ἡμὴ οὐ Τῇ ἑορτῇ, μήποτε ϑορυ- 

τὸ ἔςοι Ο λαού. Και ὄγηος ὠνλν ὧν Βηϑονίᾳ,, ὧν τῇ τὰ 

κίᾳ Σίμων Ὁ» 75 Ὁ λεφεοό, κατακει δου αὐτῷ, ἴλϑε γαιη "Ἢ 

πον ν ἀλαξαφρον μύρου, νάρδου πιρίκης πολυτελοις ΧΟ ιᾧ- 

τεύψασο ὃ δ Σλαξαφρον, κατέχον ἀν "Ὁ τῆς κεφαλῆς. η-- 

στὶν δεέζενες ἀγανακζριῶτες χυϑὸς ἑαυτοιῷ, Ο λέγοντες, εἰς ἴι ἡ Η 

ἀπώλεια αὕτη Τῷ μύρου γέγονεν; ἠδεωυαρο γορ ̓Οῦτο χορῳη-- 

γα! ἐπα τελακοσίων δάυαφκων, (91  δυϑέευαι Οις πεν 

ω ἐνεδραμώντο αὐτῇ. Ο ὃ ἴησοῖς εἶπεν Αφετ αὐτίωυ αὐ 

κόποις παρέχετε ἡ αλὸνε ἐρω9» εἰργαισοιτο᾽ εἰς ἐμ. πο ήτο ει 

(ὅν πῆωχοις ἐγότε μ ὁ ἑαυτῶν, δ ὅταν ϑελητε δειαιοϑε αὐροιῤ 

εὖ ποιῇ σοι' ἐμ ὃ φ παῖντοτε ἔχετ. δ ̓ἐἰχεν᾽ αὗτη, ἐποίησε. χοϑοέ- 

λαθε μυρήσαι μου Ὁ σῶμα εἰς Τονταφιασμ ὃν. ἁμίω λέγω 

ὑμῖν, ὅπου δ ᾿ κηρυχθὴ "Ὁ δ α[γελιούϑτο ὲς ὅλον ἢ: ᾿ κόσμιον κα 

ὃ ἐποίησεν αὗτη λαιληϑῆσέι) ὲς μνημϑσῶωον αὐδ. Κα ὁ Ϊέ- 

δας ὁ ὃ ἰσκαοκώτης, εἰς ζ ἢ: δωδεχαι, ἀπηλϑε τές «δυωρχεβᾷρ, 

ἵγα. πουρα δῷ αὐδ' αὐτοῖς. οἱ ἣ, ἀκουσοιντές ἐχαρηοῦ, Ἢ ὃ ἐπηήει-- 

λδῖντο ἀυτὼ ς ἀργύφμον δὸιυαι- Κοη ̓ ἐζήτει πῶς δκαιρῳς αὐτο 

παραδῶ. ᾿Καὶ τῇ πϑεσότη ἡμέφοι Τὴ" ἀζύμων, ὃ ὅτε ὃ ποίογαι 

ἐϑυον »λέχθεσιν εἰμπτὸ οἱ ἡ μαϑοηται αὐτῶ, Πού ϑελεῖς ἀπελϑύντες 

ἐριμάσωμϑι ἣ γα Φαγης Σ παϑγα: ᾿ Καὶ Στοςέλλει δυο μα- 

ϑητῶν αὐτοῦ, οἿὉ λ6)4 αὐτοῖς, Υ πα γέτε εἰς πίω πολι, ὩΣ, ἰχυκα 

τή σα ὑμῖν ὀλύϑεθοπος καρφόμιον ὕσεωτος βαςείζων. ἀκολουϑ
ήσου- 

τε οἰνπτὸ, ὦ ὅπου ἐὰν εἰσελνϑη, ἀπατε τυ Ὁ οἰκοδεσαπότι, ὅτι ὁ δισδω- 

σκμώλος λέγᾳ, Ποὺ ὅϊ1 ἡ καταλυμα ὅπου “ὃ παι ὅγε μι τμ 

μαϑητῶν μου Φφαγω: : Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀὐώγεον μέγα 

ἐςρω μᾶνον ᾿ἐζιμον" ἐκει ἢ ἐτοιμιαισοιτε ἡμαν. ἀπ τὸ (ὀξῆλϑον ῷ 

μαϑηται αὐτῷ ,Ἂ ἤλϑον εἰς τί πόλιν χα εὗρον ̓χαϑῶὼς εἶπεν 

αὐτοῖς. καὶ ἡτοίμλασοιν᾽ Ὁ πασχα. Και ὀψίας. βυομδρης ἐρ- 

λέται μὰ τ τὴμ δώδεκα ἢ Κορ ' δὐακειμδύων αὐτῶν 1) ἐδϑιόντων, 

οπὲν 0 ἴησοις ̓ Αμίω λέγω ὑμιν, ὟΝ εἰς ξύμὴμ αὔραδω
σᾳ ΜΕ, 

ὃ φϑίων ΜΕΤ εἰμι ΟΙ ἢ ) ἤρξαντο λυπέιοϑοι, χα! ' λέγήν εἰμ
πὺ εἷς 

με Περὶ τ ρα δόσεως κυφοφητεία. 
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9ο ἘΡΓΑ ΤῊ: 

καϑ. εἰς, μήτ ἐγω: ; Καὶ ἄλλος, μήτι ἐγω:Ο: ν  Χποκριϑεὴς εἰ πὲν 

νον ΧΙ Ἢ δώδεκα ὁ ὃ ἐμξαπῆό μόρος μήτ ̓ἐμιοὸ εἰς Ὁ τρυ-- 

(λίον. ὁ μδιυ᾿ ἡος τῳ Δὐϑοθόπου ̓ ὑπαγά, ̓ καϑαὺς γέγραπῆαι 

«δὶ αὐτῷ" οὐα} ὃ τῷ δύ ϑρόόπω ἐκείνῳ δὲ οὗ ὁ ἡος τ λύϑρω- 

που πουρα διὰ... καλὸν ἴω ἘΠῚ Εἰ τς ἐγβωνή ϑη0Ὸ ἀύϑεθοπος ἐ- 

κεῖνος: Και ἐοϑιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὁ ὁ ἴησοι; αυρτον, Δὐ λογήσαις 

ἐκλασε ἐδέῶωκεν αὐτοῖς, ὦ εἰ οπέ, Λάξετε, Φάγετε ̓Ουῦτὸ ὅξι ὁ 

σώμα, μου. Καὶ [λα ων Ὁ ποτήθλον, φχαθαςησαρ ἐδίωκεν αὐ- 

τοῖς. Κα ἐπίον ὡξ ἀ ἀυφ παντες. "ἡ εἶπεν ἘπαπθΡ; Τοῦτο ὅξ1 Ὁ αἷ-- 

μᾶ μου» Ὁ Κρνὴς διανϑήκης, τὸ δ πολλῶν ἐπυχαυομδρον. 

ἀμίω" λέγω ὑμῖν, ὅτι ἑωκέτι οὐ μα πίω ον ΤΣ δ: βυνήματος τς 

ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέραι ὁ ἐκαίνης ὅταν αὐτὸ πίνω χρηνον ὧν τῇ 

βασιλείᾳ ζ Θεού. Και ὑμνήσειντες, ὀξηλϑον εἰ εἰς ηὃ ὄρος τὰ ὁ {-- 

λαῶν. αὶ [λέγ αὐτοῖς ὃ ἴηουις, "ὄπ πωτες σκανσειλιοϑήσε--" 

δ)ε ὧν ἐμοὶ οΨ τῇ γυκτὶ τοῦτη, ὅτι ,γέρρατβαις Παταζω ᾧ σοι-- 

μδμα, ΧΩ ̓ διασκορπιοϑήσξ) νὴ σεϑθατα.᾿ λα μ᾽ ὁ ἐγέρ 

ϑῴωναι (με ασεϑαξωὺ ὑμᾶς εἰς 5 Γαλιλαίαν. Ο δὲ ἐΠέξοοῖ τὰ 

ἀυπὸ Καὶ εἰ παῦτες σκανόαιλιαϑίε σοῦ), ΣᾺ ὑκ ἐγώ. Και λέγᾳ 

πεῖν ἱ ἴησοις Αμίω λέγω σο!, ὅτι σήμερον ὧν τῇ εὔχα 1 ταῦτ, 

πρὶν ἡ δ δλέντορα φωνῆσαι, τεὶς ἀπαρνήσῃ με.Ο 8 “ὁκ πέ- 
ἐκοτου᾿ ἔλεγε μᾶλλον, Εαν με δεῃ (ἰναποϑαινεῖν σο!. οὐ μ᾽ σε 

ἀπουρνήσομαι. ̓ Ὡσαύτως δὲ Ἢ πούτες ἐλέλον ἱ Κα; ἐρλϑν- 

Τοῦ εἰς χωφίον οὗ ὁ ὄνομα Γεθσημαν"" ΚΟ [λεγά Οις μαϑηταὶς 

αὐτοῦ, Καϑισοτε ὧδε ἕως τϑοσεύξωμαι. Και [πουραλαιμξά- 

γοῖ τὸν τον ΚΟ ἱῷ ἰάκωζξον ᾧ ἰωαννίω μϑ ὁ ἑαυ ΤῈ, Ο ἦρξα, 

Ὧ ὀκϑαιμ εἰάϑαι Ω αδε μονειν(ᾧ λέγῃ, αὐτοῖς »Πεξέλυπος δ: Ἵν 

{ ἡ ψυι ΠΘΕν ἕως ϑυυνάτου, μιείνα τ. δὲ χὰ κ θη ρειπε.. (Καὶ ζυϑθ9-- 

ἐλϑὼν μικρόν, ἔπεσεν “δι τῇ τ γῆς, ω “ερσηυχεζο "να Εἰ ἰδαυα- 

ζν ς »παρέλϑη ἀπὶ ἐμ ἡ ὥρᾳ, και ᾿ἐλεγῆυ, Αβζξα ὁ’ πατήρ, 

παιντο δυνατὰ (οι: 'παρένεβας ἡ Ὁ ποτὴ ἐκον απ ̓ἐμού ὕυτ. Ν ἕ 

π ἔγω ̓ ϑέλω, δλάτπ συ. Και Γἔργᾷ). κ' εὐθέσι αὐτοῖς καϑεὺ- 

δόντας, (ὃ λέγητῷ Πέρῳ, Σίμων κωϑεύδας : Σ ὡκ᾿ ἴρωσας μίαν 

ὦραν θη ῆσαι ̓ θη θρεῖτε Ἂ «ξϑσευχεόϑε ἵγα μη εἰσέλ- 

ὅϑητε εἰς πειρασμὸν. Ὁ ὃ δῦ πνεῦμα χυδόϑυμον, ἢ δ σοὶ ρξα ω- 
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δ ϑενής. Καὶ πολιν ἀπελϑῶν χυδοσηύξατο. (Ὁ αὐτὸν λθο ον εἰ-- 
ς 

᾿πῶν. .γ0 ἡ υὑποορόψας εὗρεν αὐτοι πάλιν καιϑευδὸνταρ. (σον γὼ 

Ὧ) ὀφϑαλμϑὶ αὐτῶν ̓βεδαρημδυοὴ καὶ ὅκ ἡδήσουν γα 

μ Σποκριϑώσι. Καὶ ἐρχόται "ὁ τείτον, Ω λέγᾳ αὐτοῖς, Κα ϑεύσετε 

Ὁ λοιπὸν ̓  ἀϑαποιύεῶ. ἀπέχ. ἥλϑεν ἡ ὡρον ἰδοὺ πουραιδιδοὸ- 
τοῦ ὃ ἡὸς 7 λὐϑρώπου εἰς τας χρίφοις τὴμ ἁμδρτωλῶν. ἐγείρε- 

ρπα ὃς »ἀγωμὴν , ἰδοὺ ὃ αϑρα διόδοις με ἡηϊικε. Κα; δύϑεως ὦ ἐπ 

Ἂ εἰν. λδιλθίιυτος αὐραλένεται ἰουδας᾿ εἶ ες ὧν Π] δώδεκα, Καὶ 

μετ ἀνλν ὄχλος πολι μὴ μαχαρων γη ἡ ξύλων, ̓ῶνα δ ΄ αρ- 

.- γχίδεων ὦ τὴω γραμματέων τὴν πρεσβυτέρων. δεδῶχει ὃ ὁ 0 

αὔρα διόδοις αὐτο »σύστημμον αὐτοῖς, λέγων, ὧνὰν Φιλήσιο, αὐ- 

τὸς ὅς: κραντήσουτε αὐτὸν, ΚΟ ̓ [ ὠπαγαγετε ἀσῷαλως. Καὶ ἐλ-- 

ϑων, δϑέως τυδϑθσελϑων ἀυπὸ λέγφ, ΡῬαβ(ὶ ῥαβοί, καὶ κου- 

τεφίλησεν αὐτὸν. οἱ 5 πος ἐγ Ἵν ταῦ γεῖρας αὐτῶν, 

ρ͵γ καὶ ὑκράτησουν αὐτὸν. Εἷς δεῖες παρέφηκοτων πσασείμδυος 

“γί υ μαϊχαιφϑιν, ἔπαισε ὦ δουλον Τῷ τ ϑρχιδέως, Ἂ ἀφεῖλεν 

"πὴ ἀμῷ δ ὠπον. ὦ ς αβμριϑηξῷ ὃ ἴησοις εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς οἾΖὶ λη-- 

τὴν ὀξήλϑετε μτὶ ΙΑψ μαχαιρὼν Ω ξύλων συλλαξειν μερκαιϑὲν ϑ 

μέφοιν ἡμίω τεθς ὑμας ὧν τῷ Ὁ ἱερῷ διδδέσκων, ὩΣ τὰ ἐκρατή- 

ἤ- σευτέ ̓  ΣᾺ ἵγα πληρφοϑώσιν οἱ θαφαι. Καὶ ἀφέντες αὐὴ: 
ς 

»πξ πούτες ἐφυρον. Καὶ εἷς ὕες γεανίσκορ᾽ ̓ἠκολουϑᾳ ἀἰυτῷ αει- 
δεδλημδυος σιν δῦνα δλι γυμνοῦ: ΚΟ κρατουσίν αὐτὸν οἱ γεώ- 

γίσκοι " ὃ ἢ κρυτο λιπθὺν σινδόνα ογύμνος ἐφυχ ἀπ αὐτῶν. 

ὑπ! Κα; ἀπηγαον Ὧι ἴησοιυ εθς ἡ Σ ϑρχεερέαν" κ, (ξνέρβονται 

᾿ εἰπῇ ποῦτες (ὦ δρχίδεις κ 10 οἱ πρεσβύτεροι ( οἱ )θαμματεις. 

Ρπη καὶ 0 Μέρος Στὸ μακρόϑεν ἠκολουϑησεν ἀυπὸ ἕ ἐὡς ἔστω εἰς ᾿ σίιυ 

αὐλίω δ ϑρλιερέως, Ω ίω ᾽ συϊκοιϑημῆσος μαι Τὴν ὑπηρετῶν, 

[πῇ ἜΣ ϑερμιαινό μδρος χδϑς φως. Οἱ 5 ᾿ ϑρχεερεῖς Καὶ ὅλον “ὦ 

σἰμυεόριον ἐζόοοαυ Ἂ ζ ὁ ὕησούμδρτυρκαν, εἰς "ὁ ϑευνα τῶ στα! 

ρξ αὐτὸν Ὃ οὐχ εὕρισκον. πολλοι Γ» ἐψευδομδρτὺ βω καὶ αὐ-- 

: ΤΩ, Καὶ Ἔἰ οὔ  μδρτυθλαι ἐς ἥστιν. καὶ ἰενες. Δύαςοτες ἐψευς 

δομδρτὺρ οι κατ’ αὐτῷ, λέοντες, Οἱοὴ ἀκοῶν. ἰς ἠκούσουμδυ ἐ ἐμ, 

λέοντος, ΚΟΥ 6,9 καταλύσω ὃ ὸν ναὸν τοῦτον 5. ᾿ χβροποίητον νὴ 

διω ποιῶν ἡμερφὸν ἄλλον ἀχφροποίητον οἰκοδὸμνήσω. Καὶ οὐδὲ 
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μξ Περὶ ὃ Ξξονήσεως τῷ ΤΙ ἔζου. 

" ΕὙ ΑΓ Έ. 
οὕτως ἴση ἰωὺ ἡ ἱ μδρτυρκα αὐτῶν. Καὶ λύαςας ὃ ϑρχήδει εἰς 

᾿ς μέσον, ἐπηρφῴτησε 4 ἴησοαυ λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδὲν; 

Ζι οὗ οὗτοι ἴσου καταμδρτυρουσιν ΟἹ ὃ ἐσιώπα, Ἢ οὐδὲν ἀπεκρίνα 

το. Πάλιν 0 ὁ Ῥρχεέρέις ἐπηρῴτα. αὐτὸν, (φΗ ᾿ λέγ ἄυπι, Σὺ εἰ ὁ 

Χοίρος ὃ ὑος τῷ δ) λογητοῦ ; Ὁ 5 ἴησοι; εἶπεν . ἔγω εἰμ" .» δ-- 

ψέώε το ΤΟΥ ον ν (ὁ δώϑρωπου καϑη μῦρον ομ δεξιῶν τ τῆς Ἀν δὰ 

μεως, ἐραθμδυον' μ᾽ τ μ νεφελῶν τ’ Ἢ βρανοῦ. Ο δὲ Ὅρχίς- 

ρέις διαῤῥήξας, Οζι λέτῶνας αὐτοῦ »λέγά, τήξπ θείαν ἔχομδυ 

μδρτύφφον;ἠκούσειτε᾿ τῆς βλασφημίας. τὺ ὑμὴν Φαϊνεταρ( 

3 παῦτες κατέκριναν αὐτὸν ἐπε ὦ ϑανάτου. Και ἢ Ἰρξαντὸ ὯΣ 

γές ἐμυσῆύειν ἄυπῳ, δι ᾿ αξικαλύπῆειν ὃ ΝᾺ τοδϑσωπον αὐδῶ, κοι 

κολσιφίζειν αὐτὸν, ἢ λέγὴν εἰυπῶ: «αδοφήτευσον ἡ Ἂ οἱ ὑπηρέ- 

ται ῥαπισμασιν αὐτὸν ἔβαλλον. Καὶ ὄντος Ὧ Πεζϑυ ὧν τὴ 

αὐλὴ κάτω, ἐρχέται μία Τὴ παιδισκῶν Τῷ Ὁ ϑρχεερέως, ω ἰδου- 

στὰ χ: τ ὦ Ἕρμου γόμᾶμον, ἐμβλέψασα αἰὐπι λέγ, Καὶ συ 

μ᾽ ὅ Ὁ Ναζωρίμυο 6] ἰησοὐ ἡϑα.Ο: 5 ἠρνήσουτο, λέγων, Οὐκ οἰδὰ 

ἐδᾷ ὀἰπίραιμαι Ὧι σὺ συ λέγης. τ [ὀξηλϑεν ἔξω ἧς ἡ πϑϑαύλι- 

ον ἀλέκτωρ ἐφῶνησε. “Καὶ ἡ Ἷ πα δεσκη ἰδούσο αὐτὸν παλιν, 

ή Ἰρξατο. λέγη θις αϑῇρεςηκόσιν, ὧπ ἔς δος αὐ ὅν. Ο: ὃ πεί-- 

λινή Ἰρνάτο. “Ὁ μῷ μικρὸν παλιν οἱ χροέσωτες ἥ ΩΝ τῷ Πέτρῳ, 

Αληϑῶς ἐξ. αὐτῶν εἰ.κοὶ γοῦρ  Γαλιλαῖ(» εἰ Ἢ : ̓ λαλιά σου 

ἰνμάζα: Ο: 5 ,ἤρξατι ἀναϑεμματιξειν καὶ ὀμνύειν, ὁπ οἰδα 

λύϑεσπον Ουτον ὃ ὃν λέγετε. Καὶ ὧκ δευτέρε ἀλέκτωρ ἐφώνη- 
σε. Ἂ Δλύεμινήεϑη, 0 ὁ Τέζος ὅ “ ῥηματορι οὗ ΕἸ ΤῈ» αὐτῷ ὁ ἢ ἴησοις, ὅτι 

πρὶν αἰλέκτοροι φωνήσει δὲς »ἀπουρνήσι μμξ τίς. Καὶ ὄιξα- 

λῶν ἔκλαμ. Καὶ δὐϑέως ὀπὶ ὃ νὰ ὍΡΕ σι ἰσυμθέλιον 

ποιήσοιντες οἱ ἱ δρχεβεϊς μῳ ἢ πρεσβυτέρων ̓  λβαμματέων, κ 

ὅλον Ὁ ((νέδριον, δήσαντες ον ΕΠΡΤΣ Ὁ ἀπηνείκαν,δ παρέδωκαν 

τῷ Πιλάτῳ. Ὁ ἐπηιρῳτῖσενς αὐ τ ὁ Πιλάτος, Σὺ εἰ ὁ ὁ βασιλεῖς 

γ' Ὁ Ἰυόαια ων; Ο 5 ) Σποκριϑὴς εἰπεν αὐτῷ, Σὺ λέγης Καὶ καπηλ9 

ροιν ἀξ οι ἱ δρᾷς πολλά." Ὁ δὲ Πιλάτος παλιν ἐπηρῳτη- 

σεν αὐτὸν λέγων, Οὐκ Σποκρίνῃ δέν; ἰδὲ πόσοι σου χῴτα 

τυροῦσιν. Ο3  ἰσοί ἐκέτι οὐδὲν ̓ ἀπεκρίϑη, ὦςτε δῶμα ὧν ῷ 

Πιλατον. Κατὰ δὲ ἑορτίω ἀπέλυεν αὐτοῖς ἔνα. δέσμιον. ὅν 
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ἡτόιντο. ἰως 3 0 λεγόμδρος Βαροξρας μὲ μῳυ , συςτεσίαςτων δὰδε 

Ἐς ὦ οἰτιγές ον τὴ ἢ κοὐ σά Φόνον πεποιήκειοῦ. "Ὁ ἡ ἀὐαξοὐσας ὁ Ο ὅ-- 

Χχλος ἦρζατος αὐτειαᾶ, καϑως ἀφ ἐποίει αὐτοῖς. Ο; 2 ̓Ριλαΐῦς α»- 

πεκρίϑη αὐτοῖς, λέγων, Θῇεΐ ΕΥ̓ ἀπολύσω ὑ ὑμῖν Τ' ᾿ βασιλέα ἥ' Ὧ Ϊς- 
δα ωνρἐγινώσκε ) ὃ ΟΤΙ δια Φϑύνον φρραδεδωκειοῦ αὐδ δ ο- 

γχίδςο. Οι’ η ᾿ ϑρχιερᾷς δ ἐσέσειν ἣ ὄχλον, ἵγα μαλλον τὸν Βα-- 

ἐαξο (αν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. Ὃ ὃ Πιλοτος αποκριϑὲς παλιν πεν 

αὐτοῖς, Τίουὖ ϑελέτε ποιήσω ὃν λέγεῦ βασιλέα ὃ’ τ ἱυδαι ων) 

5 πολιν ἔκραξαν, Σταυρφσον αὐτὸν. Ὁ: δ Πιλοίτος ἤ ἐγ» αὐ- 

τοῖς, Τί γ κακὸν ἐποίλσεν; (6): ᾿  πϑιοσόϊερως ἐκραξαν, Σταυρο 

(ον αὐτὸν. Ο: [  Τιλοίτος βξ8λὸο δος τῷ τίυ 0 χλῳ 9 ὸ ἱκανὸν ΄ποιή-- 

σαι ὐπέλυσεν αὐόις Βαραῤβαν. Ο δι δωκε Σ Ἰησοιν δα 

ἡἄνωσας ἵνα κουυρφ,ϑή. Οἱ: δ σραπῶται (ἀπηγαον αὐὴ" ἔσω 

᾽ αὐλὴς, ὁ ὅ 11 πραιτώρκον, Ὁ ὁ συ καλοῦσιν ὁλίευ ἢ δ ασειραν, 

,, ὀνδυοισιν αὐτὸν πορφύραν, Χο" ̓αὐϑατιϑέα σιν απ πλέξαν 

τες ἀκα ϑινον ρέφανον, κ ἡ ἤρξαντο ἀασαζεϑαι αὐτὸν ,Χαιρε 

᾿'βασιλέν᾽ ΝΠ] ἰουδὰαι! [ων ἐτυπῆον ΜΝ: ὍΝ κεφαλίω κα λοί-- 

μωμῷ ἀνέηῆυον οἰωττὸ, "ἃ Ὁ πιϑέντες ᾷ γθνατα πυθϑσεκύνοιι αἰ-- 

τῷ. καὶ ὅτε ΕΘ ἀπὸ ὀξεδυσον αὐτὸν τίε πορφύραν, 

ἂ ἀνέδυσοιν αὐτονΐῳ ἱμαάῖπα ἰδέαν. 0 ἡ ὀξαγρισιν αὐτὸν, ἵνα; 

σαι ρφόσζωσιν αὐτὸν Καὶ ἀτΐωρδύοισι φρράροντα ἕνα Σίμω- 

᾿ Κυρίαναμον, ἐρχομῆνον ἀ ΤΩ ἀγρϑό, Ὧ πατέρα Αλεξανδρου 

ὁ βούφου, ἵνα ἀρῃ" τὸν σαυρὸν αὐζρό. καὶ [ἱΦέροισιν᾽ αὐτὸν ἐ- 

πὶ Τολοοϑα, τύπον, ὃ νἴ, μεϑερμίωμιοέμῆμον κρανίου. τόπος. 

Καὶ ἐδεόοιιυ ἄυπῳ πίειν ἐσμυρνισμμένον οἶνον "Ὁ δὲ ἰρεῖ λοιξε. 

'Και σαιυρφῇσοιντες αὐτὸν, ̓ δημέραζον᾽ αὶ ἵμάτα αὐζο, 

βάλλοντες κλῆρον ἐπ' αὐτο ΤΕ ΨΥ. ΜῊ ὃ ὥρᾳ τάλτν, καὶ ἐ- 

καύρφοσοιν αὐτὸν. ζου (ἰὼ ἡ ϑλιρραφὶ τῆς αἰπας ἔν Ὁ ὦ πι- 

γεγραμμένη, Ο, ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩΝ ΓΟΥ- 

Α ΑΙ ω Ν. Ὁ σίθ ̓ εἰμπὸ σαιυρουσι δύο ληςα, ἔνα ὡκ δεζι- 

ῶν καὶ ἕνα ὸξ δὐωνύμων αὐζό. Κορ ̓πληρώϑη ἡ γραφῆ ἡ λέ- 

οϑύσο, Καὶ μὉ ἀνόμων ἐλογίϑη. Καὶ οἱ ' παιροιπορόυόμδροι ἐ- 

Αννὸς ἰΑθεν αὐτὸν, κινοιίυτες, τας κεφαλὰς αὐτῶν, Κ Στ “9 ν-- 

ς Οὐα, ὁ καταλύων δ᾽ ναὸν, ὦ ον τρισὶν ἡμέραις οἰκοδὸμιῶν, 
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σῶσον σεαυτὸν. κ ἡ καταξα στο 9 Ὁ σαυροό. Ομοίως ᾿ς ( οἱ ΞῸΕ 

γέρεις ἐμωπαίξοντες, χοὸς δρλήλοι, μ᾽ τω γραμμαπέων ἐ 6- 

Ἄφον, ἄλλοις ὑστυσεν, ἑαυτὸν ἐ δαραται" σώ σαμ. ὁ Χραρος ὃ 

ἐρούω ϑον ΧΕΙ ἰσεουῖλ «αταθάτω γα στὸ ΤῸ ἢ σαυρού, ἵνα, ἔς 

μὰν Ὄ ἡ πιςευσιο μι." Και Θ σἰμυεφουυρϑομδροι αἰ πτυ ϑωνίν 

(ον αὐτὸν ' Γενομδύης ὃ ω ὥραις ὅτις, σκόζος ὀγήϑετο ἐφ ὁλ 

Υ γίω, ἕως ὥραις ἀψναπῆς. "Ὁ Τῇ ὥρᾳ τῇ σννάτη ἐξδησεν ὁ ἴη- 

σοῖς Φωνῃ μεγολῃ, λέγων, Ἔλωϊ Ελωΐ αν ι σαρα χθονί; 

ὁ ὅτ" μεϑερμέωυδυομδυον, Ο Θεὸς μου ὃ Θεὸς μου, εἰς τ με ἐΐ- 

καπέλιπες: Και ἐζινες πουρέφηκο τὸ ἀκούσοιντες ἐλέφον, ἰδοὺ 

Ἡλίαν Φώνει. Δραμὼν δ δ εἰς Ὃ γεμίσει απϑτΐον ὄξοις, φὩϑ»- 

ϑείς τε καλομω, ἐπότιζε αὐτὸν , λύγων, ̓ Αφετε, ̓ ἰδωμὸ εἰ Εἰ 

ἔρχετ Ηλίας καϑελειν αὐτὸν. ὦ δὲ Ἰησοῖ Σ ἀφεὶς Φωνίω τι 

γοιλίευ, ϑξεπνόυσε. Χο “3 κωταπέ τισλλα οἱ Ὁ ναοῦ ἐδ ἐοάαϑη εἰς δυο 

Στὸ ἀνωϑεν ἕως κάτω. ἱδὼν δὲ ὁ κεντυδλων ὁ ὁ πουρεςηκῶς ὡς 

ἐγανῆας αὐτοῦ ὃ ὅτι οὕτω κράξας ὀξεπνόυσεν, εἰ Εἰπέν, Α ληϑῶς ̓  

Δύϑοφοπος ὅσο οἦος ἰω ) Θεούό. Η σαν: 3 ὦ γαυαλνες Στὸ μακρο 

᾿᾿ ϑεωρουσοι, -Ψ αἧς Ὁ ὃ Μαορκαὴ ̓ Μαϊδαλίωη, (ΟῚ πος 

δλα ἢ Τῷ δ: ἸΙακωξε τῷ μικροῦ ΟἹ [ωσῃ μήτηρ, Ὃ Σαλώμη, αὶ ̓ 

ὅτε ίως ον τῇ ἩΓ αλιλαίᾳ ) ᾿ἠκολούϑοιιυ οἰυπτὸ νὰ ᾿ δοηκόνοιι αλπω, 

᾿ ἄλλαι πολλαὶ ε ̓σαυαναξασαι εἰυπὸ εἰ εἰς Τεροσολυμα. Κα) 

ἤσν ὀψιας γβνομμένης, ( ἐπεὶ ἰὼ ᾽ ῳὐρασκόυὴ, ὃ 611 πυϑοσοίξ(α- 

τον) ἤλϑεν "Ἰωσήφ δ τ Αθαμαϑοιας, δὐχήμων βουλδυτῆς. 

δῷ αὐτὸς ἰώ ερσδιο μῶνος πίω βασιλείαν Τῷ Θεού Ὁ λ- 

μήσαις εἰσηλϑε τδὸς Πιλοίτον, ὩΣ ἡτήσουτο ὃ σωμῶ ὅ τ ἐς... ὃ 

δὲ Πιλαίτος ἐϑαύμασεν εἰ ἡσε τέθνηκε Ω “περσκαλεσεὶ μῶμος 
 κεντυδίωνα, ἐπηρφτησεν αὐτὸν εἰ ἰπαλαι ὠπέϑανε. Ὁ γνοις 

Στὸ δ' ἥ κανγτυθάώνος, ἐδεωρήσουτο δ Ὁ σωμα τῷ ἰωσηφ." Ὁ ἀ ο-- 

Εϑίσοις σινδόνα κὰ Ἀ καϑελων αὐλὴ. ὠνῴλησε Τῇ ἢ σινδὸνι, "Ὁ" κοτέ ϑηκεν 

αὐδ'ον μνημείῳ δίω ἡ λελατομημδμον κί πέτρας ̓ κ' θ οσέ-- 

κύλισε λιδον πὶ ν Τ' ϑύραν ἥ μνημείε εὐ δ Μαρκα: ή ᾿ Μαΐδαλη- 

νῇ Ἂ Μαρμα ἰωσὴ ἐθεώροιυ πού 1.31). 'Καὶ ἐν ω 

μδύε 8 ὅσ σιξξαζου, Μαξία ή ' Μαίδιαλην κὸ Ὁ Μαρκα καὶ ἡ Ὁ Ἰακω- 

ὅς» Ὁ Σαλώμη ἦγ δφιοῦ ὥρω ματα ἵνα ἐλϑοῦσοι δλείλψωσιν 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. ἷος 
αὐτὸν ἢ λίαν τϑρὶ τῆς μίας σουβ(ξ των χορ Φὶ τῇ μν 

μεῖον, ἢ αγαπείλαντος » ἡλίου. χα ἐλέρον τεθς ἑαυταῦ, Τίς 

“Σστοκυλί σή ἡμῖν (ν ῷ λίϑον ὧκ τῆς ϑύρας τῷ μνημείου; [κ Ὁ ΤΣ 

βλέψασαι ϑεωρουσίν ὅτι ποκεκύλίσοι ὁ 0 λίϑος. ) ω γαῷ μές 

᾿γοῖ2 σφόδρα. “Καὶ εἰσελϑοῦσοι εἰς “ὃ μνημεῖον, εἰδὸν νεανίς- 

σκῸν καϑημῆνον ον Ὅις δεξιοῖς, τϑεβερλημὸ ον ςολίκ λᾷυ- 

κήν" 2) ̓ ὠξεϑωμ βή,ϑησοιν.ὁ ὁ δὲ λέγ αὐτως. Μη ὀκϑαμ φῶ: 

[ηίουν ζσπειτε ῷ Ναζαρίωυον ἡ Ἂν ᾿ἐσαυρφμδρ ἠγέριϑη, ὅχ 

ἐςίν ὦδε. [δὲ ὁ τόπος ὅπου ἔϑηκαιν αὐτὸν. ἮΝ ὑπαγετο, εἴπατε 

ζ!ς μαϑηταῖς αὐφῷ, κα τῷ Πέτρῳ, ὅτι ταϑϑαγ4 ὑ Ιὑμας εἰς τί 

Γαλιλα αν" ἔγχε! αὐτὸν ὄψεθε, καϑως εἰπέν ὑμῖν. χρ [ἐξελ- 

ϑοῦσοι Ὅν ἔφυγον δπὸ Ἢ μνημείου. εἶχέ ὃ αὐτοῦ ὁ μος νὰ τ 

ϑρεφασίς, ̓  οὐδενὶ οὐδὲν εἶπτον ̓  ἐφοροιιυτο γα. Αναςας εξ. 

᾿πϑφὶ τρϑϑότῃ ̓ σεξξατου᾽ ἐφώνη τσθϑοτον Μαρίᾳ τὴ ΜαΓ. 

δωλίευη, ἀφ᾽ ἧς ὀκβεξληχει ἐσῆα δαιμόνια. ὀκείνη μονὴν 

ϑείσου ὁ ΠΎΒΩΝ Ὅς με ἐτ' μᾳ Ὁ ϑἤνοιδροις, πενϑοῦσι "ἢ κλαοισί 

καὐκαῖνοι ΠΑ ΩΣ εἶς ΟΤΙ ζη 0 ἐϑεα,ϑη ἜΤΟΣ αὐ, ἐπιρησῦ. Μμέᾳ 

ἢ ταῦτα δυσὶν ἷΖ αὐδ Ὁ φἰϑεπαῖεσιν ν ἐφανδωϑη ο᾿ ὑτέρᾷ αΡ: 

ἧ Φη, ποράνομδυοις εἰ “ ἀγρὸν. .κοίκαινοι ἀπελϑύντες ἀπη ειλὰν 

Ὅις λοιποῖς ἐδᾷ ὠλεείνοις ὀλίσευσαν ὕρερον, ἀνακειμδοις αυ-- 

τοῖς (Ις ἔνδοχα ἐφανϑωϑν, Ἢ ὠνφδεσε ἢ Υ ἀπισιαν αὐ): κ᾽ σγιλη-- 

ἀν ροτοε ὅτι Οἷς ϑεα σοι μδυο οἷς αὐηὸν ἐγηγερμδρονὶ ἐκ ἰσίςευ 

χρὴ εἶπεν αὐτοῖς, ̓ Πορά ϑεντες εἰς δ κόσμον οἱ αὐτο το. Ἀ5-- 

ἜΣ Τὰ δα πόλιον πάσῃ τὴ ἢ χγισῴ. ὁ πιςεύσοας ΚΟΙ βαπδιωδς, 

σωϑήσί)"" ο ἢ  ἀπιρήσας, καΐακριϑήσεται.Σ Σημεία δὲ Ὅῖς πιςεύ-- 

σοισι, τοῦ τῷ φϑ)ρακολουϑησφ ὧν τῷ ὀνόματι μου ̓ δαιμόνια οϑί-- 

βαλουσι ̓Ἰλώατους λοιλήσοισι κοναι᾽ ὀφάς ϑρουσι κῶν διωτ 

γάσιμλὸν ΤΙ πίωσιν, 9 μ τῶ ̓βλάνά᾽ ὍΣ 1 ἀῤῥώροις χεῖρας 

Φ)ιθηίοισι οζαὶ καλῶς ἑξοισι. “ὁμυ οἱὦ» Κύρμος,᾿ μ ὃ 

λοι λη σοι αὐτοῖς, ἀνεληφϑη εἰς Ὧ οὐρανὸν, Κα! ἐκαϑισεν ἐκ 

δεξιὧν ξ Θεό. ὑκένοι ὃ ̓οξ ϑόντες Ἧ πανζαχοῦ, ὃ Τ' 

Κυράς σίβυεραφίιοτος, κ, “ὃν λόνον βεβαρίαπο δια τὴν ἐπ ἐστυ- 

ἀμίω. 
Τὸ κ᾿ Μαρκον δὐαγ[έλιον ἐγράφη οὐ φίχοισ. αφ4,κεφαλούοις σλς΄. 

᾿κολουϑὺι Τίν σημιείων. 

Ματβθ.κη.Α 

Κεφ. σι. Τ' 

μαπβθ.κς 

Ματθικη.Δ 
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ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥ͂ΚΑ ΚΑΤΑ ΣΩΦΡΟΝΤΙΤΟΝ 

ΦΟΥΚΑΣ ἰαΐξϑς Αντίογεις , καθὼς ζο συΓγρωμμιαΐᾳ, αἰστῦ δὴ. 

ἡ λοῖ,τὸ ἑλχζωυικοῦ οὐκ ἀπειρφς, εσσου δὲ τῆς Παώόλου δ, ποςύλου, χαὶ πά- 

ἽΝ σὴς αὐτῷ τῆς δλλοδουπῆς αἰκόλουθος, σέζυ ἐταξεν 4)α[γέλιον, «ἰδὲ οὗ 
ὉΥΣ αὐτὸς ΠΠαὖλος, Απεςείλο, υϑυ, Φησὶ, ( εὑτῳ ὧν αἰδελφὸν͵ οὗ ὁ ἔπαι- 

ἰσίτς -λλλςεσ γος τ δὴ δὐατἰἐλίῳ χτ' πάσας (ς ὠχκλησίας. χαὴ σῦς ζιες Κολασ- 

σας, Α ασάζεται ὑμιαξ Λουχας ὁ ἰαζς ὁ ἀγαπητός. ἢ πσολς ΤΊ μόϑτον, Δουχ οἷς ὅ51 μετ’ 

ἐμοί μόνος. Καὶ ἕτερον δὲ ἐξέδωκε τεῦη99 ὀΐξαιρετον,, ἔχτγραφίω Πρᾳξής Σποζολων, οὗ 

᾿ ἡ ἱξορια ἕως διετείας δεαίοοντος οἷν τῇ Ῥωμη Παύλου ἐν τείνεται, ζουτές!ν ἕως τέϊουρτου 

ἹΝέρωνος ογιαυτῷ. ἐφ᾽ ὧν πεπείσμεθοι, οὖν τῇ αὐτῇ πολᾷ τίως βίξλον στε τεζο “9. ἡ Ὁ 
κὐθιοδὸς Γ αὐλου χαὶ Θέκλας, χαὶ πᾶς ὁ μυῦος ὡσὸρμ εἰ λέοντος βαιοϑεντος, εἰς (ἀὲ Ὅπο- 

χρυφοὺς γραφας ψηφιοϑήσεται . συ! δ ν ογεγωρά ὧν γώρμςον τῷ δ ποτύλου, μεταξὺ 

δ᾽ λοιπῶν αὐτῷ πορφζεων ζοῦηο ἠγγοηκέγαι . Δ αἱ χαὶ Τερτουχλίανὸς ἐχεῖνον γον χθόνον, 

δὐαφερά ωρεσξύτερον ἄνα, εἰν τῇ Ασία,, ασουδαςὴν Παύλου ἀσοςζύλου, ἐλείηϑωντα ἔχ: 

Ιωαύνου, οἷα. “Ὁ αὐτῷ (Α»»τατείσης βίξλου, ὡμολογηκέναι φίλτρῳ κατεηθϑρον Παύλου, 

ζοῦτο πεποιηκέναι. δ]9 ὁ ὠκ εὐ λῆοϑαι ζοῦτον τινὲς «( πσολοι μίξανοεσιν . ὁσώκις ὙΡ Παὺ- 

λος ον τῶς οἰκείαις ἐχιςολῶω)ς λέγ ξ κτ' ὦ δὐατ[ἐλιὸν μου, δῆλον ὡς πἰδὶ τῷ Ἴβυγοις ζ 

χτ' Λουχᾳ» σὴ μολνᾳ. χαὶ Λουχαν οὐ μόνον τ οὶ τῷ ἀποτόλου Παύλου μι (9. ϑηχέναι ὦ 

δὐαγίέλιον, οἷα μ᾽ τῷ Κυρίου πζωνικαῦτα εἰν τῶ σωματί μὴ γνονϑρου, δρλ ἃ ταὶ δὰ 

ν᾽ λοιπῶν Ὅὀ᾽΄ποτόλων͵ διῶ χαὶ αὐνηὺς αν τῇ δ ογῦ τῷ ἰδίου σεξυζα ματος πἰδεφανῶς λέ- 

γει, Καϑως ,ἐδοσὸμ ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ Ῥοχῆϑ εὐ τοτσΊ οι ; Τοιγδρροιο ὦ δὐα ἠέλιον χαϑὼς ἐ- 

κήχϑεν ἔγραψα Ὡς δὲ κυρ αξής “ῇν Σποςζόλων, κοιϑοὼ ἱςορησεν αἰστὸς, καὶ (λ.) ἐταξεν. ζω. 

ΕΟΧΟ λεί{ϑνα αὐὐτϑ ὦ ὠπετέϑη ον Κὠνςαγτίνουπολᾳ, εἰς ζω πολιν ῷ εἰκοςτ Κωνςανγτνῳᾳ 

οψιαυτω Ὁ ζουηρυ σῶ κα μ᾿ ΡΜ λφφόϑων Αγογρέου τῷ δ᾽΄οςύλου μετηνε 3. 

ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΙΓΈΕΈ ΤΙ ΣΙΌΟΥ 

ὧκ “ τῷ Δωρφϑέου μὔρτυρος Τυφίων ἔχισχθπου (Λ, γόψεως. 

ΦὩΘΟΟΥ Τ ΌΑΣ ὁ δ) αγ[ελιςὴς Αντίοχευς υϑὲ χὰ "ἣμος ζῶ, ἰαίζὸς δὲ τίω τεχιίω. 

στευεγρα α:» δῈ Ὁ μϑὺ δὐα γίέλιον, κατ᾽ ὄχιβ9πὴν Πέζου οὐ Ὡσποςολου ας δὲ πραξάς 
. , ΩΣ ἃ ! ΝΝΝ , τ τον ᾧς. ἃ 

Τὴ Σσποτολῶν κατ᾽ ὄχ 9πήν Παύλου τῷ Ὀσοςύλου. (λ»απεδυμησε ,ὸ ἴοις “Φστοςύλο!φ, 

χαὶ μοίλιςα ῷ Παύλῳ, οὗ χρὴ μιψη μον δύσεις ὃ Γ' αὔλος ἔγραψαν οὖν ἐχιςολῇ, Αασαΐζξται 
ὑμας Λουχᾳξο ἰαΐξος ὁ ἀγαπηπὸς ἐν Κυείῳ. Απέθανε δὲ ον Εφεσω, αὶ ἔζα φὴ ἐκεῖ. μετε- 
τεῦ δὲ ὕπερον ο, Κωνγςαντίνου πὸλᾳ μ᾿ καὶ Ανδρέου χαὶ Τιμοθέου “δ᾽ δἰποςύλων, χτ 

ζρις χφηρφὺς Κωνςαντίνου βασιλέως, ἡοί Κωνγςαντίνου τῷ μεγώλου. 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ 

Β ουλγαιφίας, κι παυύϑεσις Εἰς ΩΣ χτ' Λουχα δ)αγέλιον. 

ἡ ΞΟ ΟῪ ΚΑΊΣ ὁϑεῖος, Ανδλοχευὶ μδὺ ζ) αὐξὸς δὲ χαὶ τέων ἔξω (οφίων 
Δι ὧν πολι. οὐ μζω διλλὰ ἡὶ τίου ἘΞ αἴκήν παιδείαν ὀϊξησκη(ατο, ἴοις [09 

τὰ Ολύμοις ὕληφοιτησοις τε δὺ χαὶ ὁ Κύειος ἡ" ἐδίδασκον. ὧρτε τὰ 

ΓΑΔ ΚΟΥ͂, τίνες Ὅνα χαὶ αὐνηὸν γμέοϑαι “ἥν ἐθ δὸ μηκονζοι, ὀποτολων,ὁ οὐ νεχρῶν 

ὅ ἜΞΩ δὲ λαςαάγτ ᾧ Χριτῶ (λ»αντῆσοαι μι Κλεόπα. ὁ αληφϑένηος δὲ τὸ 

ΡΣ ΩΝ ἱᾶρν, Ε΄... 
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Κυειου,᾿ σ Ὁ ΤΙαύλου πιφεύσλμπας, ἡνέοϑαι, μα τὰ χοὼ ἀκόλουθον αὐτφ᾽, φημὶ δὲ τῷ 

Παύλου - χοὴ δὺ κατ ῳ νὴ ὦ δ)αγίέλιον μζ πάσης εἰκριξείας, ες χρὴ αὐτὸ Ὁ κσο9οί- 
μιο ἀυτεῖ ἐμφαίνᾳ μ᾽ πεντεκα! δεκο δὲ ἔτη τῆς 5 Χοιού λα λήψεως (ἀ»εχράψα»- 
γραφᾳ δὲ ε ασξϑς Θεόφιλον, συ κριτικὸν οΟΥ̓Τα. ὦ ̓αρχοντα ἴΐος. ὃ Ὦ χρφιτίσορ, ὅγε μ ὉὋ»- 

Ἄἔντων χαὶ ἡγεμόνων ψέγετο. ὦ ως χοὴ 0 ὁ αῦλος ὧν χσθϑς ὧν καὶ ἡγεμόνα, Φηςον, κρῳτίςε Φηςε- 

χαὶ πᾶς δὲ αὔϑέρ τος εοφιλής, χρὴ κροίτος χτ' “μ᾽ παθῶν αὐώδεξαώνω, λεὀφιλός 661 
χρφυτίςος ὃς χη) ὁ ἄξιος ὦ ογτί δὲ ὶν οὐχούφν "  ἀερμθλίον. 

Ἁ 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ,Ι͂Ν. ΕΑ ΡΛ Ί ον 

αὐ «ἰεὶ ἃ ὑπογραφῆς. 

β΄ “ἰἶδι Ὁ ἀγραυλοαύτων ποιμϑμων, 
᾽ “«ρὰ Τὴ Συμιεῶγος. 

ἡ «δὶ Αγνης ὃ “Ὡροφητιδὺς. 

Ἢ ὶ δ “ἥνομϑμου ῥήματος τὸς 
Γωαννίω. 

ς΄ πὐρὶ δ ἐ αἱοωτησαντων τὸν Τ᾽΄ω- 
αὐγίω. 

ξ “«ἴρὰ τῷ πειρασμκοίῖ “ Χρκςού. 

ἡ αἰοΟὶ ὃ ἔχοντος πνϑὺ μα δαιμονία. 

ϑ' «δὶ ὁ πιγϑεραὶ τῷ Γέζου. 
 «αἰδὶ ϑῥρῥίαϑέντων δ'ἶπο ποιμά λων 

γο(ῶν. 

ιώ αὐοὶ ὁ ἄγρας ΤᾺ ἰχθύων. 
ιβ' “«ἰρὶ ζ( λεωροί. 

"} πδοὶ τῷ «'ρᾳαλυτικού. 
ιϑ] «ἷδὲ Λδυὶ τῷ τελωγου. 

ιἐ αἷθὰ ἢ ξηραὺ ἐ ἔχοντος κ χεῖρα. 
ις «δλὰ δὮΡ δποςολων ἐκλογῆς. 

ι «ἴοὶ δὰ μακα κομῶν. 

""ἰ αἷι τῷ ἑκατονταρχου. 

(θ΄ φἶϑὰ τῇ αἰ ο( ἃ χίρας. 

κ' πἷδὸ ἢ ὑποςαλέντων φδῳ ἠω- 

αὔγου. 

χκα' “ἶδι τῆς ἀλφψασης τὸν Κύφμον 

μώρῳ. 
κθ΄ αἰδὶ ἃ αὐοκξολὴς δ᾽ ἀπείροντος. 

χγΥ αὐδὶ ἃ δχιπμήσεως ἃ; υἐἱδαώτων. 

κοὺὶ «ἰδ τῷ λεγεῶνος. 

χε «φδι ὁ ϑυγαΐξος ϑ᾿ δῤχισιωαγωώγρυ. 

κς «δὶ τὴς αἱ μοῤῥούσης. 
κζ “δὰ «ἷ ἐποςολὴς “ἢ δωσεκα. 

χη αὐθδὶ δ πέντε Ἔρτων καὶ 4 δύο 
ἰχθυων. 

κθ΄ «οὶ ἃ τῷ Κυρκου ἐπῇρωτήσεως. 
λ΄ «ὐὖὰ τῆς μεταμορφωσεωςρ( 

Κυρίου. 

λα' “«πἰρὶ τῷ σελίωυιαζουϑμου. 

χβ' «ἰοὶ τ; διαλογιζομϑμων ὥς μαίζων, 
λγ “ὖθὶ τῇ μὴ δχισρεπουϑμὸυ ἀκο-- 

λουϑηγ. 
λολ αἰεὶ ΔΨ ὀυαδῳ θέντων ἑ ὁ δὸμωή- 

κοντὰ. 
λε' τρὶ ϑ ἐεαρωτήφαχης γομικοί. 

τλς πὐἰδὶ ὃ ἐμπεσόντος εἰς Ὅις ληςας. 

χζ' “δὶ Μάρϑες Καὶ Μαρίας. 

λη «ἰὶ «εϑσευχῆς. 
λθ΄ αἶοι ὃ ἔχοντος δαιμόγε κωφόν. 
μ᾿ “ἴδ τῆς ὠκ αὖ ὄχλου ἐπαράσης 

φωνίω. 

μα; «δὰ δ αἰτοιυτῶν σημεῖον. 
μβ΄ «οὶ τῷ φαρισείου ζ καλέσων- 

γος τὸν Κύριον. 

ΜγΥ «αδὸὲ τὸ ἁλανισμοί, ἴ νομικῶν. 
μοὶ «ἰδὶ ἃ ζύμως Δ φαρισαίων. 
με “ἶρὴ τῷ θέλοντος μεφασοιοο τίω 

κληρονομίαν. 

μς΄ «αἷδὶ ᾧ δὐφόρησω ἡ χώρᾳ πλοισίᾳ. 
ζ΄ αἷδὶ δῇ Ταλιλαίων καὶ δΥΨ ἐν τῷ 

Σιλωαμι. 

μι" «ἰδὰ ᾧ ἐ ἐχούσης πνδῦμα ἀἰεϑενέας., 

μϑ' πδρὶ ΑἿ «δαξολῶν. 
Υν αἰρὶ τῷ ἐαξωτήσαντος, εἰ ὀλίγοι. 

οι ἱ σωζουϑμοι. 

γα «ἰδὰ δὰ εἰπόντων ᾧ Τη( διὰ 

Ηωδίω. 

γε κῦρὶ τῷ ὑδρωπικού. 
γΚ «ἴα τῷ μὴ ἀγα πᾶν τας πσϑῳτο- 

κλισίας. 

γοὴ «ἷθδὰὶ ἢ καλομένων εἰς τὸ δεῖπν ον. 
γε «δὶ οἰκοδομιῦς πύργου αϑαι- 

(ολη. 
γς πἰρα τ ἑκατὸν προξάτων αϑδα- 

ζολή. 

ν᾽ «ῥεὶ ὥ Ὁ ἀποδηρμοίσοωτος εἰ εἰς χω 

,ς ρανμακραΐ, 6 
γ «αὶ τῷ δἰκονόμεου ᾧ ἀδύνίας. 
γΒ «ἰρὶ ὃ πλοισίον καὶ τὰ Λαζάρου. 

ξ΄ κῥοὸὴ δ΄ δέκα χερῶν. 
« αἰοὶξ ξ κρινοῦ αἰδικίας., 

᾿ξξ' «ἰοιϑ φαρισα!α ὦ Ὑ πιλώγου. 

ξγ' «δὶ Ἷ Ὁ ἐπσῇρωτήσαντος πλοισίου 

πὸν Τηθω. 

ξγ), «ἰὴ δ τυφλοί. 
ξε αδεὶ τῷ Τὸ Ζακχά. 

ἕς αἷδὶ ῷ Ὁ πορδυϑέντος λαξέιϊν ἑαυ- 
τῷ βασιλείαν. 

Σγ' αὶ ἀἰρλκαξίντων τοὶ μναξ Ὁ : 
ξη΄ «ἷρὶ τὸ πωλου. 

ξθ΄ «ἷδι δῇ ἐσϊωτησεντῶν τ Κύ- 

; δὀχιβέων κα κι γραμματέων. 

ο «ἶδὶ τῷ ἀμπελῶγος αὐδαζολή. 
οα «ἰοὶ ἢ ἐκαϑέτων δυὰ ᾧ κἄγίν.. 

οβ΄ “δὰ “ὮΡ Σα ϑδουκαίων. 

ογ «τὶ τῷ, πῶς ἀανννν ὅβιν ὁ ὃ 

Χρροῦς. 

οὐ «ἰξδὲ τῆς ᾧ δὺο χεπῆὰ βαλύσας. 
- 

ςοε «δὶ ἃ  (υνπελείας ἐρωτησις. 
ὡς αὐοὶ ῷ πάσα. 
οζ «δὶ δὰ φιλονεικμσοώτων Ὡς. 

μείζων. 
οη΄ «ὐτδὰ τὴς ὁξαιτήσεως ὅ' ὅ' σατανᾶ, 

καὶ ̓δῤνησεως μέ ὅρου. 
οβ' “ἰοὶ ὃ παρ ̓Ἡρωδου ὀξῳωθενήσεως. 

᾿ς ΠΤ «ξὶ τ" κοπβομιέγων χιυαμκῶν» 

πα «οὶ μετα ἥσαντος λμροί: 

π᾿ αἷρὰ τῆς αἰτήσεως τῷ σωματος᾽ 

οἱ Κυρκου. 

ὩὙ «ἷδοὰὴ τῷ Κλεοπα, 



αὐἴαρ. Χο» 

ο λἀδυϊτιις. Δ 

Ἐξοσ).λ.Α 

β β ἮΝ. ἘΣΕΣ "ΖΑ: - 

Τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ͂Ν ΑΤΙΟΝ 
ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ῬΘΧΑΠΕΙΔ ΗΠῈΡ πολλοὶ ἐπεχείρη- 

2} ἐκ ἜΣ ἃ πνλθατξαϑαι διήγησιν «ἰδ ὁ Τὴ πε- 

νζῃς οἱ πληροφορημλύων “ -Ψ ἡμᾶν φεαγμώ- 

τ ̓ τῶν οκαϑῶς παρέδοστεν ἡ ἡμῶν οἱ οὐ’ ἽΞῈΣ 
ΝΣ δ χης αὐτέηβαι αὶ Ἢ ὑπηρέται δνόμδυοιδ “5 λὸ 

δ ου, ἐδὸὶ ἐκᾳᾷ μοὶ παρηκολουϑηκότι ἀ- 
ΐ (() ἐὐνὼ ποσίν ἀκριβῶς, καϑεξῆς Τὰ γρα- 

ἡ βημρ κραΐρε Θεύφιλε, ἵνα. ὀλιγνῷς φϑι ὧν κατηγρίϑης λο- 

γῶων τίωυ ἀσφάλειαν. Ευετ ον ταῖς ἡμέραις Ηραδου ὯΣ 

βασιλέως τῆ τῆς ἰουδαίας, ἐἐβείον ες ὁ ὀγόματι Ζαχαδίας, ἐξέ Ἔ 

Φημερίας. Αξια: ὦ ἡ γαυὴ ἀυφ, ΘΑ τὰν ϑυγατέρφν Ααρων, κὶ 

5 ὄνομα αὐτῆς Ἑλισοίζετ. ἢ ἀνὰ ̓  ) δίκαιοι ἀμφότεροι ἀνωπι- 

οΥ ὁ Θεοΐ ν δρέυς υδροι ἐ οΨ πασοις τὰς “ντολάϊς Ω διχοιωώ- 

μασι ΤῊΝ Κυρίου ̓ἀμεμῆοι. καὶ ἐκ ίω αὐτοῖς τέκνον ,χαϑοτι ἡ Η 

Ἑλισοίξετ [ω σειραί, καὶ ἀμφότεροι πϑερξεξηκότερ ὧν ταῖς ἡ- 

μέραις αὐτῶν Ἴσειν. Ελλυετοῦ ὁ ὧν τῷ Ὁ ἱεροί!έυειν αὐτὸν ἂν τ - 
ξεῆ τῆς ἐφημέθίας ἰδν ἔναντι ζυ Θεοέ (ζ Ἂ ἔϑος τῆς Ιεροῖ- 

πιίας, ἐλουχε ζ ὁ ϑυμιασοι,εἰσελϑων εἰς τὸν ναὸν Τῷ Κύρου’ ) 

'καὶ παν Ἔ: ὁ πληϑοςζου λαοὶ ἰευ ὑ χεϑσευλθμῆυον ἔξω τῇ Τῇ ̓ ὥρῳ 

» ϑυμιάματος. ὥφϑι Ω  ἀπῷ ἀήελος Κυρα ου, ἑσως ὧκ δε- 

ζιῶν του  ϑυσιαςηθίου ὅ Ὁ ϑυμιάματος: Ὁ ἐπαφοίγθν Ζαχαειάς 

ἰδὼν, νὴ φοξορ ἐπέπεσεν ἐπὶ αὐτὸν. εἰπε δὲ τϑθς αὐτὸν ὁ ἀτίς- 

λϑο νυ  φοβοδ Ζαλχαεία" διὸ εἰσνκούεϑη : ' δεησίς (υ, ὩΣ Σ 

νή (ου ἐλισαξετ δϑυνησέ ἡον σο! τ καλέσης “ὃ ὄνομα ἀρ 

ἰωδυνίω, δέ ξεα! λαρά (οι "ὰ ε ἀγαλλίασις, ὼ πολλοὶ 5 τὴ δ 

γήσα εἰμ δ᾽ χερί ἔται "ὦ μέγας ἀνώπιον “ ᾧ Κυδάου, ἜΝ ΟΙΟΥ 

-, ἀεαρβ ὑος οὐ ακαα 



ἜΣ 

Ν ὦ δΡιηύτος 9 ᾿ τὖν λ ἀΕ". εἰν} Ι Ἄχ ξυ ω. 
Ὁ συυξδοι οὐ μη πίῃ, ΚΘῸ πνδυμαος οὑγέου πληοϑησέται ΗΡΕΌΝ 

Ζ΄ ᾿ ἣ 3 ο ἢ .ἮΟ 4 ᾿ ᾿ 

κοι λίος μηϑὺς αὐτού, Ὁ σολλοῖις τὴν ἡὼν Ισιρφηλ ὁ Ζιορέψα Μάαχ.δ.Β. 
. 975. ! λ 5 οὐνος λ πύχζι ᾽ 

ὠι Κυρρον (ᾧ) Θέον οὐ ον" ΚΟ αὐπὸς τοοελό) σέ) νιον 

3 ; “ Ι 4 ὸ οὐ : 

εἰελν ἂν πνόυματι Ω δι ευμοει Ηλιού, ὁ χιςρέψαι καρδίας Μόάμαχ δ. Β 
" 3 Ἃ Ι! ς “ΜΨΜ»νγ} : Ι ς 

πρῶν ὦσι τέκνα (Ὁ οὑσπεισεις ον Φρονησᾳ δικαίων, ἑτοιμιαέσοιι 
Ι ν Ι. ν Ι (Ἃ Ὑ παρὰ 

Κυδλῳ λαιὸν κοιτεσμόυασμμένον.. γ0 Ε7τέ Ζαχαθάλας ζυϑος ῷ 
5 »Ὲ λ δ! ] Ὁ 3 λ 9 

ἀτίελον, Κατὰ ἴμ γνῶσομίοι τοῦτο; ἐγὼ γα αμα πρεσβύτης, νὴ 
ς Ι! ἐν ᾽ Ὧν. ες [ .ὦν ἢ 

ἢ γαὴ μοὺ χοδοξεξζηκυα, ον τὰς ἡμέρως αὐτῆς. Καὶ ΦΟΤΟΆΡΕ 
λ ς οἱ φ 2 υ ἡ ,5 λ ε εν ι 3 

ϑὴς ὁ οἰτίελος εἰστεν πὸ, Ἐγὼ ΕἸ, μ4 Γαζρκηῆλὸ πουρέςηκῶς ὄγω 
οὖν ᾿ασ Ι ᾿ “" [ : ᾿ 

“ΟΡ Τὰ Θεοί Χο αὐπεςτλίμυ λουλήσοι! χυθοςσε. κ δωήελί 
) ΩΣ ᾿ Υν} ΩΝ λ Ι ον 

σοὶ αἼδι) (οι ταῦτα (Ὁ ἰδοὺ ἐσῇ σιωπῶν, μη δεωυά μδρος λφλη- 
ν} Ὡς πεν ! Ων 5. Σίϑῳ δε κ ΝΡ : εν 

στὰ) αὐγθὶ ἧς ἡμέεροῖς οὐνήηται τῦπο. ἐν ὧν 5κ οἹ σευσοιζ Οις 

Ι « : Ι »,ῸΝ λ ΩΝ λ χ 

λόγοις μιοὺ, δίίανες πληφφοϑήσον Τα εἰς Τ' Κοιρον αὐτῶν. Καὶ ἰευ 
ς ν δι νὸν λ ᾿ Ἀπ .}9 ! 3 ὃν 

ὁ λοιος χε οσ' δοκῶν τὸν Ζαχασμαν' Ὁ ἐθαύμαζον ον πὸ Χχ9ο- Γ 
ἀν, ον “ὉΝ Ἵ νὰ ἢ Ι ὯΝ » 

γίζειν αὐτον αν τῶ γαώ. ἐξελϑων 2 51 ἡδδι τὸ λολήσου οὐ-- 
Δ τι. ] ε( δ ! ἊΝ 2 ΩΝ “, 

τοῖς "ὦ ἐσεγγῶ σῶν οὐε ὀγηασίων ἐὺ φύγεν αν "πω γα ἑ κ᾿ αὐτὸς 
; 9 Ι ,» νΝ Ι Ι ) ! λ» Ἱ ς » : 

τλῴμινε δ [(Ὁ διανόσων αὐτοῖς," διέμενε κωφος.Καὶ ἐγήνετο ὡς ἐπλή-- 
δἰ λε ρε ἮΝ 5. ὧὦὺ 5. ΕἿΣ ᾽ τ ἣν ' 

οϑίυσωαν αἱ ἡμέρω) τῆς λειτουργίας αὐτῷ, ἀπῇ λὲν εἰς Ὧ ΟΥΚΟΥ 
ε : νι “ λε ! ᾿ϑν ἢ ἘΝ ! 

αὐτοῦ. Μετὰ ἡ τοῦτος τὰς ἡμέροις σὰμέλοι θεν Ελισοιξ ἐπ: 
ὲ ὙΒΕΣ ς λα ὦ | ! 
η γα ὴ αὐτοῦ : ῶ τϑαέκρυξζεν ἑαυτίωυ μίωας σέντε, λέλουσο, 

"“ ς ΄, ε ! 9 εἶ [ 4 Α.95 Ὡν 3 

ὁπ οὕτω μοὶ πεποίηνεν ὁ Κυδκος ὃν ἡμέραις αὺς ἔπειδὲν ἀφε- 
Ἄναι ) Ι ᾽ : Ι 1 λα υυ δ ε) ᾽ 

λᾷν Ὁ ὀνειδὸς μόυ εν ὀυϑρῶποις. Ἐν τῶ μίω: Τζυ ἐλυτ αὐτέ 
ε » ὶ ς ᾽ ! Ι 

με Ο ἀτίελος Γαζρκηλ τ ποὺ - Θεοί εἰς σι λιν Ὁ Ιαλιλαμας 
φῳ γ]} ᾿ λο [ Ι 5 ΧΙ" 

ἡ ονοίκῶ Ναζωρέτ, ζῦθος πορσενον μεμνηςευμλυίευ δι δδι ω Ματῇ 
τ᾿ ἡ 3 Η » ! : 

ονοικα ἷ ὡσήφῷ, ὡξ οἴκου Δαᾷξίσγ' (ὃ οὐ ονγοιλα Φ πουρενα, Μα-- 
,᾽ Χ.Ἅ. γε Ἂν λ ΝᾺ ἜΝ “Ὁ 

Θκώμν ο εἰσελϑῶν ὁ απέλος χοθθς αὐτίω, εἶπέ, Χαιρέκεχα- 
Ἰ..τ «ἃ ! ! ) Ἱ λ» Ζ΄ 

δατώ μδυγ: ὁ Κυρχίθ: μετὰ (ου, δθλογνμλρη συῳ γιυακξί. 
ε.λυ ἐρο ] ᾽ νεν ἰυ Ι 3 ΧΝ [ 

Η ὁ ἰδδυσοι διότα ρου γθη ΩΣ πὸ λογίυ αὐ, κι) δεελογί ζετο σο-- 
Ε ε« } ς ἐχ ς 5] » ὦν λ ᾿ 

τοπὸς ἐἴη ὁ ἀκεσεισμὸς Φαυτυὰ εἶπεν ὁ ἀήελος αὐτη. Μή Φοξού 
᾿ Ι Ὁ" .ᾳ. λ Ἄς Δ ψη 0 τ 

ΜμΜαρκαμ’ευρές γ χάθαν “ρα τῷ Θές Ιδὸὺυ συλλη ᾿ ᾿ Η σΐν ζ 
ε ο Ι ἃ; οΓ Ε ἡ σ.ρ εὔἼος» 

γα ΦΡὶ ὶ κ' τέξῃ ὧδν, Ω καλέσας 9 ογομῶ αὐλῷ Τησοιίν. ἐδϑ {-- μονα 

εὖ - 1} ] λ Ι » ε 

ςὯὰ μέγας, ὦ υος ὑχψιςου κληϑησέτα!, ΚΦ δῶσ εἰυπὸ Ὁ Ὁ ΘΝ Ο 
ῖ ᾿ ρου λ τὸ Χο 3 δ 

Θεὸς ῷ ϑρόγον Δαζιοὴ Τὰ ποΐζος αὐτό. Ὁ βασιλέευσά ὦ ἢ Δαν.ζ.Δ.Ὴ 
τ ὴν {21 . ἌΝ Ἄππη [- 5 ἄϑν: 89 ! “ιν 

ον ἱακωξς εἰς ποῖρ ανῶνας. (ς τῆς βασιλείας αανϑ 5Κ ἐςτὰ τε- 

Θ.11. ἜΝ 
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“Ὕ ᾽ λ 3 Ι! ε ! λ »] ς ᾿ ε 

. ΖεεΙν αὐτίω, ἐγγωνησεν ον. Κα αὶ ἡκουσων οἱ ζύ ΛοΙκοι κ οι συ 

ἴοο ΕΥ̓ ΑΓΕ ᾿ 
Ὧν γῇ πὰ, δ΄ ΡΟ ᾽ λ 

λος. εἰπε δὲ Μαρμάμ οός ὃν ἀγίελον. Πως ἐς Ὅ ζυτο, ἐπεὶ 
»ἵ ᾿ ! ᾿ς δ τ ῈΡ Ω 5 ὧν ον 

δ ὅρα, οὐ γινωσκω αὶ δστοκριϑείς ο ἀΠέλος ΕἸπτέν αὐτῇ, Πνευ-- 
δ΄, ᾽ Ἱ ϑ Ι! ! ς Ι 3 ! 

μα ἅγιον ἐπελέυσεται ὦ)! σε Σ ᾿ δ ὠμας ὑψιςου ὀἰισκιασέ 
Ι ε ) ] ΕΑΝ νυ, 

(οι᾿ διὸ κι Σ ουνῶ μϑυον ̓ γιον, κληϑήσεται ὑος Θέου.0 [δου 
Ὶ ! ε “ ..Ἃ ΄ν εὶ » Ι ς 

Ελισωξετ Η συΐγϑμής (ου, "ὦ αὐτὴ (ἐνειλήφυα ον ᾽ν γῆρῳ αυ- 
“ ς ς 5, λ » Σ1κἯακακκακ ἢ Ι εἰ » » 

τῆς" Ὁ ἔξει μίω Ὅωτος ὅξὴν αὐτὴ τὴ καλου μδγθη ςείροι" ὅτι σκ ἀ- 
ἘΞΗ͂Ν γι. “,-Ὁ ἄς ἜΑ ν 4 μὰ ἢ, ε 

δυνατή σα ζζρα τοὺ Θεῷ παΐ ῥήμα. εἶπε ἢ Μαθκαμν, ἰδδυ ἡ 
Ι Ι ! ΩΝ Ι λ»ον»" ».. 5 

δούλη Κυδάου. “βυοιτὸ μοι κτὶὸ βημά (ου . Καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ 
2 4 “ λ Ἦν ρων, οὗ Ι 

αὐτὴς ὁ ἀπίελος . Αναάςοσοι δὰ Μαρκαμν ον ταῖς ἡμέρας τοῦ-- 
3 ! ) λ» ν᾿ ΩΝ , ! --; 

ταῖς, ἐπορέυ δὴ εἰς τίω ορείνίευ μ᾽ ασουδὲς͵ εἰς πολιν ἰοὐδὰ ὦ 
γοοβᾷ ΤΡ πο τς Ι γε οος ταῦ γ... Ι 

εἰση λὸεν εἰς ῷ οΥΟν Ζαχαθλου , ἴου ἡσαστε σουτο τί Ἐ λισοι-- 
3 Ἢ «Ἐ.] εἰ “Ἱ ] Ἂ ἃ λ »“" 

ἔς. Καὶ ἐσῆψετο ὡς ἡἩκουσέν ἡ Ελισαβξετ ζῷ ἀσεσῶσιμλον τῆς 
Ι! 3 ! 9 δὰ 7, ΤΣ ΣΝ μ ΙΧ 

Μαφάας, ἐσκίρτησε “ὁ βρέφος ὃν τὴ κοιλίᾳ, αὐτῆς" (ὃ ἐπληϑϑη 
Ι εἰν ] ς .. ! Υ ᾽ ] τδᾳ ! 

σνόσματος ἀγίου ἡ Ελισοίξετ, καὶ δυἐφωνήσε Φωνὴ μέγωλυ, 
λτ' Ὶ Ι λ» δ ) Ι ε λ 

ΧΟ εἰπεν, Ευλογη μδυὴ συον γαυαξὶ, ὦ δυ λογήμενος ο Κφιρηὸς 
υ , ' ο» ς 2} ς Ι ον 

τῆς κοιλίας (ου. κ᾽ σοσεν μοι ζυτο, ἵνα ἐλϑη ἡ μη τὴρ τ Κυρ.- 
[ σκαλὰ ἜΣ τ ε λ » Ὁ 

ουβμβλου χσθος με: ἰδδυ γωρ ὡς ἐγ υετοη Φωνὴ ζ ὁ ἀασασμοὺ 
3 ΣΡ, , “ 3 5 ! Ν Ι 3 υ 

(ου εἰς (ᾳ ὠτὰ μου, ἐσκίρτησεν ον ἀγαλλιώσᾳ» βρέφος ον τῇ 
λ ε ' εἴ ν ! ον 

κοιλίᾳ μου. κοὶ μακᾳθλα ἡ πισεύσουσοι, δίς ἔοι τελείωσις ζοις 
Ι » ὦν λ ! ν- λν 

λελοιλημδροις αὐτῇ “ζοα Κυρκϑ. Καὶ εἰπε Μαρλαμν, Μεγα-- 
Ι ε ; ! λ ! νυν ΄ Ν ὡκ ᾿ 3 

λει ψυχη μϑυ τὸν Κυοκμον, ἡγωλλίασε 5 πνέευμῶ μου ἐ- 
νι» ψ᾽ “ν ον ἢ “Ὧ ̓ Ὁ ΕΞ ἡ Ζ΄ 

πὶ πὸ Θέῳ πῷὼ σωπτήθαμου, οὖν ἐπτέ λέν τί παπείνω-- 
Ωυ [ ε 2 λ Δ Ω Ω. ων οω- 

σιν τῆς δουλης αὐτοῦ εἰδου ὮΝ στο Ὧ γαυ μακᾳομοῦσι μεπσάᾶ-- 
ςε Ι εἰ 3 Ι 2 ΩΝ )ε 6 ; 

σοι! αἱ βυεαι "ὅτι ἐποίησε μυοι᾽ μεγωλέϊα ὁ διωνατὸς, καὶ ἅγιον “ὁ 
,2 3 2 ϑ 3 λ “ΌΊΦΡΝ 

ὄνομα αὐτοῦ" ὦ Ὁ ἐλεί» ἀμ εἰς ̓ἥωεας οἥνεων Ὅις φοζου- 
Ι ἐξγε : ΘΡ νς ! . βο ἰ 

μδοις αὐπον. ἐποίησε κρουτος οΟΨ (ῥ οι χέονι αὐὐτού: διεσκορπίσεν 
ς Ι Ι Ι ἜΒαο κι ὟΝ ἱ 3 

ἰχυϑηφανοις διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. Κφϑειλε διυᾶςας τὸ 
! «" Ι ο ὯὩ ) ! ᾽ . κῶν 

δρόνων, Ω ὕλψωσε {πα πεινοις᾽ πεινωντας ογνέπλησεν γα ϑζων, γὺ 
“Ὁ ΕῚ ! ! ΟῚ Ι ἡ λ 

χλουπτοιισταξς ὀξωπέςηλε κανοις. δυτελο βετο Ισ'ρφιηλ παιδὸς 
ς ἣν ὃν ΓΗ͂Ν ΩΝ, Ι λ ὶ Ι " 

αὐτοῦ. μνηοϑίω αἱ ἐλέοις, (κϑὼς ἐλοὶλησε ζυθος τοῖς στωτε- Ἷ 
ε “-ὉἪ,; λ ου Ι 9 3 λ "Ὁ ) ἐὰ ΠΩ 

οφις ἡμδμ, τῷ Αξοαάμι αὶ τῷ ασέρματι ἀμί" γ᾽ εἰς τὸν αἰῶνα. 
4 

“ὔ μ᾿ λ νὴ 3) ἥν τ, Ἃ τὰ Ὁ Ν ὙΥ͂; 

Εμεινε ο ΠΡΟ παρὸ σιν αὐτῇ ὡσεὶ μίευας τ . οὶ ὑπέςρε- 

ψεν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς." Τη δὲ Ελισοίξετ ἐπλήεϑη ὁ χρόνος Τῷ 



ἡ δηρθρώϑη. α 

Νβιη 

α Περὶ ὃ ἐἰπογραφῆς. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. Ἰοὰ 
ω ς. Δ᾽ εἡ 9 ! [ Ν 5) ε 9 9 

οἥυεις αὐτῆς δῖε ἐμεγώλωνε Κυρκος "Ὁ ἐλέος αὐτοῦ μυεπ' αὐ- Ζ 

τῆς, "ὦ (ἀνέχαιρον αὐτῇ. Καὶ ἐγήψετο,ον τὴ ὀ[δδη ἡμέρᾳ ἤλϑον 

φϑατειμειν ἢ παιδίον, ὦ ἐκοίλοιυ αὐτὸ οὶ τῶ ὀνόματι τοῦ πα 

ὧς αὐδ', Ζαχαρίαν Καὶ Σιποκριϑεῖσοι καὶ μήτηρ αὐτοῦ εἰπεν, 

Οὐχὶ, λα κληϑήσεται ἰωαννης. Καὶ ἐἶπον χοὸς αὐτίω, Οτι 

οὐδείς ὅξν ον τὴ συπϊἐνείᾳ (υ, ὃς καλέιται τῷ ὀγομαπ Ούτω. 
Ὧι ἢ «ἃ, πὸν λ Ε δ ὸς: Ὁ ) 3 

Ἐνένόυον ἢ τὸ πα τϑΑ αὐξῷ δι ἐυ ὅϑελοι καλαὶ αὐτὸν. Καὶ α-- 
[ ! Ι 4 τὶ ἡ ω ᾽ 3 

τῇ σῶς πινουά διον, ἔγραψε, λέγων͵ Τωαννὴς Ὁ} Ὁ ὄνομα αὐξ. 
ἜΣ." | ἜΝ ΕΝ ἢ » : - 

Καὶ ἐϑαυμασοιν παῦτες . ϑυεωγθη δὲ τὸ ςομλὰ Ω πα 9, γρη-- 
ε Ων 3 9 ! 3 ὅν: ᾿ Ἱ 3 ὃ 

μα, ἡ [λώδσα αὐτοῦ "Ἢ κ᾽ ἐλφίλει δυλογῶν τὸν Θεὸν (ἃ ἔϑβυξ» 
ολ [ Ἷ ᾿, - ω" 3 ! » ᾿ς» 

ὀι “ον τοῖς Φοζος Όις φοϑλοικοιοτοας αὐτοιξ ον ολῇ τῇ ορεῖ- 
οι οὺ { ᾿ Ω [ 7.» ς Ι εἶ ; . ν 

γῃ τῆς Ἰουόδι ας διελφλεῖτο ποῦ τα ἰᾳ ρήματα τοῦ τὰ" (ὁ ἐϑεν-- 
Ι΄ ς Ἶ Ι 3 κ Ι ε »ν Ι! τ: 

τὸ παντες (4) ἀκούσοιντες αν τῇ καρδίᾳ, αὐτῶν, λέλοντες, ἜΝ 
ον οἱ ᾿ ! δὰ ᾿ Ε 

σοὶ που δον ζουτο ἔςοι: Καὶ [χεῖρ Κυραβίω μετ αὐπού Καὶ 
Ι! ε λ 3 Π“ [ Ι ς [ 

Ζωχαδμας ὁ ποτὴρ αλλ ἐπλή αϑη πινόυματος αγίου, (ἃ χυθ9ε- 
4 Ι ἐ λ κὸ ε} ς Οο 54 

Φήτευσε, λέγων, Ευλογητὸς Κυρμος οΘΘεος τ Ἰσρῳηλ᾽ ὅτι ἐ- 
! ; Ι “ ς »ἱ Ι 

πεσκένατο (ὃ ἐποίησε λυτρῶσιν τῷ λαῳ αὐτοῦ (Ὁ ἡγάρεκέρφις 
Ι ς. Ὁ ““σ ν} συ λ :ἔἕοὦνυι ο λ 2 

στυπτηθας ἡ μήν ον τῷ οἰκῶ Δαίξιὶοὴ τῷ παιδὸς αὐτῷ. καϑως ἐ- 
| ἌΝ “-“. «- ,) υἵ᾽ 5. “" ε 

λφλησε δια, ςοματος τ΄ αγίων τὴν ἄν’ αἡῶνος χσθοῷητων αὐ-- 
Ἷμ Ι 2 3 “Ὁ ς ν ὃ λ Ϊ { 

τοῦ, στυτήθ αν ὡξ ἐγθοφν ἡμῦμ, Καὶ ΟΚ χήρος παν τῶν πὴ με- 
Ι ἐ ων ωο » Ι! ε 2 ων 

(οιιοτῶν ἡ μας «ποιήσομ ἐλέος με τὴν στ τέρφν ἡμ μι μνηθϑίυ- 
! δ ΔἹ ε ἦ ο «" ὰ λ ἤω ν τὰν 

γα! διαϑήκης ἁγίας αὐτοῦ" Ορκον ὃν ὥμίοσε χσθος ΑΌρραμ τ 
! - 2: ου 5 9 ἿΞ ᾿ ν τὴ 2 ΄ν 

“πῶτερον ἡμῦ, δόμα, ἡ μάν, ἀφόξςως ὧκ χάρος Τὴ. ἐγθρφν 
ε ε Ι 3 δὴ ς Ι ἼΟ 3 

ἡμὴ ῥυώενταρ, λουτρόσειν εἰυπτὸ αν ὁσιοτητι ᾿ δερυιοσίλθη γὼ 
» λε Ι ᾿ “γς Ω λ λ ! 

πιον αὐ τῷ. πάσας ταῦ ἡμέροις Ῥ ζωης ἡμὴμ.. Καὶ συ ποι δὲον 
Ἄπστ' ! Ι ν ν | 

προφήτης ὑψίςου κλη ϑήση" χοϑ9πορόυση .)}» 1569. πσθϑσώπου 
ς ! ε ὶ 3 ο.οων ὩΣ" ἊΨ [ 

Κυοκου, ἑτομλά σοι οόδιυς αὐτοῦ "᾿ ΤΣ ὄδιιυ αι γνῶσιν σωπτήθλας 
“Ὁ » ἢ : ε τ τ λ [ νιν 

Ἴζυ λαῷ αὐ. Ψ ἀφέσᾳ ὠμδρτιῶν οὐ τῶν, δέω ασλαζχνα, ἐλε- 
“ως ) Ὧ Ὁ ! ς γοο δ λ  οεΙ 9 

οἱς Θέου ἡμῦμ, ον οὶ ἐπεσκένψατο η μαρ Δλὐατολή ἐξ ὕψοι, ς- 

πιζανα) τοῖς ον σκότει (ὃ σκιᾷ, ατναστου καιϑημδυοις, Ὁ κα] δ 
λ Ι ε 4 ε λ 3 Ι λ λ Ι »ἱ 

ϑύγαι (ὅν πόδας ἡμὴ εἰς ὁδὸν εἰρίωυης. Τὸ δὲ ποι διον ηὐξανε 
" ὩΣ Ι φ᾿γ ““Σ, | εἰ ε Ι » 

"ἡ ἐμρατοδ τὸ πνδυιλατῷ μυον ταῖς ἐρήμοις ἐὼς ἡμμεβῶς δυα-- 

δείξεως ἀεί, ποῦς ἱσροήλ. ἔϑυετο δὲ ὡν τὰς 

ἡμέ ρως ἐκείνως, ὀξηλϑε δόγμα «δὰ Κασουρος Αὐφουςου, 
σ.1Π. 
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Τρ. ἴω 

Ιω.ζ.Ζ 

Αδυϊτ.β.Α 

' Περὶ Ὁ ἀγραυλοιύτων ποι ϑρων. 

ΙΟ2 ΕΤΥ ΑΓ ἸΑΤῚ 

Χτογράφεθϑαι πᾶσοων τίω οἰκουμϑρίω. αὑπηὴ ἀπολρα Φή, 

τρϑϑῦτι ὀγήψετο ἡγεμονϑυονζος τῆς Συρλας Κυρίευίου : Και 
Ι 

ἐπορόψοντο παντὲς Ἀπογραφεῶϑαι, ἕκαςος εἰς ἜΤΕΣ, ἱ ,τῦ-- ᾿ 

λιν. ἀνέζη δὰ και ἰωσηφ δτο τὴς 
Γαλιλαίας, οϑι πῦλέεῶς 

᾿ 

Ναζαρέτ, εἰς πίω ἰουδαιαν, εἰς πολιν Δα) ἣ ἡτις καλει-- 

τὰ Βηθλεέμ. διὰ το Χὴ αὐτὸν ὦ οἱ, οἰκου Ἢ" παχϑλὰς Δαισῖ, 

Σπογράψα ἂχ συ ̓ Μαριαμι Τῇ ἢ μέμνηςευμδυη οἰυπτὸ δ πον κι 

οὐση ἔωῳ. Εγήυετο δὲ ἂν ὯΔΕ Ὁ (ἢ) αὐτοις ἐκεὶ , ἐπληοϑίασοιν τ 

ἱἐμέραι τὰ ΤῸ τελεῖν αὐτέων: καὶ ὑτεχα ὦ ὑο ον αὐτῆς “ὃν τοϑϑτὸ- 

Ὅκον καὶ ἐασειργανωσεν αὐτὸν, λωέκλινεν αὐτὸν ον» Τῇ φώτ- 

νη. διότι ἕω. ἰὼ αὐτοῖς τόπος ἐν Ἰὼ καἴαλύμαπ. Καὶ ποι- 

ΕἾΝ ἡσῶν οΨ τῇ χωρᾷ Τῇ αὐτῇ ἀγραυλοιίστες, αὐ Φυλαίασον- 

τες Φυλοικας ̓ Φ νυκτὸς Ὡ τί ποίμινίευ αὐτῶν " Καὶ ̓ ἰδοὺ ἀΓ. 

γέ τ Κυέκου ἐπέςη αὐτοῖς υΚ οι 'δοξα Κυέλου αϑμέλαμυψεν 

αὐτοις. ῶ ἐφοξηϑησουν Φόβον μέγαν" Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 0 ἀήε- 

λος, Μὴ φοξεῖϑε ἰδοὺ ἐλ δα ηελίζομα ὺ ὑμῖν χαραν μεγω- 

ἈΒΘῊ ἥτις ἐρῶ παντὶ τῶ Ὁ λοι, δὲς ἐτέγθη ὑ ὑμῶν σήμέρον σωτήρ, 

ὅς δδη Χρρος Κύρμος, ον πολᾷ Δαζίσῃ. ᾧ Ουτοὺ ὑμαν " ̓ ς ΤῊΝ 

μξιον' δὑρήσετε βρέφος ἐασαργανωμδώον, κείμδρμον ὃν τῇ Φατ 

γη. ω ὀξαίφνης ἔχω ἐτὸ οἷὰω δὴ Ὁ ἀήέλῳ πλήῆϑος ςραπιὰς ἐ- 

ραγίου, αἰνοιύτων ῷ Θεὸν ᾿ καὶ λελϑντῶν, Δόξα. ςΨ ὑψίροις 

Θεῳ, καὶ ΙΖ] γ) ))6 εἰρίων, ὦ -Ψ ἀνϑρῶποις δὐδόχέα. Καὶ ἐγό- 

μη ὡς ἀπῆ λϑον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ οὐρανὸν ῷ ἀπελοι," ) καὶ οἱ ᾿ 

ἀὐϑρώποι οἱ ἔρυτο εἰπὸν χαϑϑς Χρλήλοις, Διῆϑωμδυ δῊ ἕως β 

Βηθλεέμ Ν ἐ ἰδωμὸν κα Νὰ ῥῆμα ζῦτο τὸ γεγονὸς, ὃ ὁ Κύρμος ἐ ἐ- 

γώφασεν ἡμῖν. Καὶ ἤλϑον απεύσειντες, Ὁ ὁ ὀϑδυρον τίω ἢ 7 Μα- 

διὰ ἴΩΙ ῷ ἰωσήφ, ἢ ὙῬ βρέφος μείήρον ω Τῇ ᾿ φάτνῃ. ι- 

δόντες δὲ διεγνῶ φάσων πὶ ΤῸ Ὁ β' ματος ω λαληϑέντος αὐηϑις 

τὐϑὰ Τῷ παιδίου Ὅυτου. Και παντες οἱ ἀκούσειντες ἐϑαύμασω 

τϑὰ ἢ λοιληϑέντων χοῦ ὺ τὴν ποιμδυων τϑϑς αὐποιξ. Η δὲ 

Μαριαμ παύτα (φνετιρς Ὁ ἡ ῥήματα ταῦτα » συμιξαλλουσει 

ον τῇ ἢ καρδιᾳ αὐτῆς. ΚΟ.  ἐπέσρενψαν οἱ ἱ ποιμδυ: ἐς »δοξ άζοντες κὶ ὥ 

με τον ζω 

αἰνοιίτες ῷ Θεὸν δι πᾶσιν οἷς Ἰκουσοιν ζς ἐἰδὸν οκαιϑτὺς ἐ- 

λουλήϑη χσοὸς αὐροι,. Κω ὍΤΕ ἐπληαϑησειν ἡμαμαι ὀκτώ Φ πέ- 



γ Περὶ τῷ Συμεὼν. οσὴ Περὶ Αὐνης ὃ δοφήτϊίδος. χοῦ ΨἊῃ 

Κ Ὡς Α ΑἸ ΑΘ (ΚΜ. 1Ο3 

; αὐτίγια β.7. θατεμεῖν ̓ τὸ παιδιον᾽. ἡ καὶ ἐκλυιϑη τὸ ὀνομα μς ὑοῦ, “ὃ κλη τιραΣ 
η. : ᾿ τ Γ᾿ 

τὰ ϑὲν ὑαὸὺ δ ν ἀπέλου τε ἥ' συλληφϑέωναι αὐτὸν ὧν τῇ κοιλίᾳ. ν 
,αὐτῖς. ἃ Ὁ ὅτε ἐπλήσθησαν ΑΙ ἡμιέραι 75 Ἢ χαϑαρασμοῦ ̓ αὐτῶν͵, κί “δ γὸ λδητ.ιβ, Β 

μι Μωσέως, ἀὐήγαον αὐτὸν εἰς ἱεροσύλυμα, φὐραςῆσοαι 
τῷ Κυρίῳ, (καϑως γόγραπβαιἐ οΨ νόμῳ ύυθκου, Οτί ποῦ ἃ ὡῷσεν Δ- ἐξ ἡὐὰ, 

διανδίγον μησρῶν, ἁγιον τῷ Κυράῳ κληιϑήσεται ὴκ γ) ΤῈ δια! κῶν ὦ 
4γοραμι- ϑυσίαυν, Ἂλ Ἢ ̓εἰρημδυον᾽ οΨ νόμῳ Κυρίου, ζευγος τρυγόνων, « Αδήτιβιτ 

ἥ δύο νεοασοίρ ̓ξ ερερόν. Καὶ ἰδου [ὠ ἀύϑρονπος - ἵερου- - 
σοι λῆμα ̓ ῷ ὄνομα Συμεων," ὁ 0 δ ϑοθοπος σιν δικαμθ κὰ μὲ ἐ- ἕ ᾿ 

λοιξής, ̓πϑϑςδεηόμδρος αὔρακλησιν τῷ ἴσξαήλ᾽ και πνέμα β 
ἅγιον μος ἐπ’ αὐτὸν Ὃ ίευ ἡ ἀυπῷ κγφημαιτισμμένον ἰδῶ Τῷ πνά.- 
ματος ' ἁγίου μὴ ἰδεῖν ϑανώτον πρὶν ̓ ,ἸδῊ ἢ. ᾿ ΧΘΆρον Κυρίν. 
( ἤλϑεν ὧν τῷ πνόμαπ εἰς “ὁ ἱερὸν᾿ κ᾽ ων τῷ εἰσαγαῦθῆ (ὧν. 
γϑνέῖς τὸ παιδίον [ησουυ ,ἴθὸ ποιῆσει αὐτοῖς Ὁ 5 εἰθισμένον 
ἫΝ γόμιου ὦ τϑὰ αὐτοί κα αὐτὸς ὌΝΩΝ αΔὴ εἰς τας αἰκολοις 

αὐποῦ, Ω βἰλῥγοῆν ᾧῷ Θεὸν ν εἶστε, Νωυ Ὁ Σστολύεις τὸν δουλὸν 

(ου διατοτα, Ὡ Ὁ ῥημα (υ οΨ ) δζμ εἰδὸν οἱ οἱ ὀφϑαλμιοί, 

μου" σωτήθον (ου, ὃ ἡφίμασας κτ' ὦ χυδθσωπον παύτων 1 Ἑ Κιφια.Ζ 
λαῶν" φως εἰς ὐποκαίλυψιν “μ Ὁ ἡ δυξαν λοιοῦ (ου ἱστρφ:- 

᾿ ὁπατήρ- ν᾽ ἡλ. Καὶ [ω Ἰωσηφ' Ὁ ή μήτηρ ἄν Ὁ ϑαυμαίζοντες δι Οις λοὺ- 

ΩΝ λου μδροις «θὰ αὐτῷ. Καὶ δὐλόγησεν΄ αὐτοιξ᾽ ̓Συμεῶν, Ὁ εἰπε 
τοὺς Μαρμάμ, τίω μητέρῳ αὐτῷ, ἰδοὺ ξϑιξ κάτω εἰς τβῶσιν ΗσαήννΣ 
Ὁ διϑαύσεεσιν πολλῶν ὧν τῷ ἱσιροιὴλ, ὦ εἰς σημεῖον δι πλέγομε- ΚΝ 
γον( (οὐ δὲ αὐτῆς τίιω ψλίω διρλδσεται ῥομφαία, ἡὗπως 
δλὺ Σστοκαιλυφϑῶσιν ἐ ον πολλῶν καρδιῶν διαλογσμοί. Καὶ 

[ὦ Αννα τρεϑῷηπις ϑυγατηρ Φανουήλ ἐκ Φυληρα Ασήρ, αὑτῇ 

τορϑθεθηκυας οΨ ἡμέραις πολλαῖς, Ζίσοισοι ὁ ἀὼ μῳ “ ἀὐδρος ὁ 6- 

7 ἕως κι γῆα, δστὸ τῆς πουρϑενίας ΟΠηΡῚ Ὁ αὗτη γήροἶ οἷον ἐτῶν ὀ[6ὸη-- 

γον Του τεασδὲ Οφν,. ' τ ἀφίςωτοΣ ὀστο ΧΩ ἱεροῦ, γηφείαις "Ὁ Ὁ δεήσε- Ζ 

σι λοιτρδ)ουσα γύκται πὰ ἡμέραν. "Ὁ αὗτη αὐτῇ τῇ ὥρρι ὁ)ιςεε- 

σον, ἀμ ϑωμιολοΎΕΙτο τῷ Κυρίῳ ̓  ὁ ἐλάλει αξεα αὐτοῦ πᾶ δια Οις 

Ὁ ἐς φεϑεδιρομὗροις λύφρωσιν᾽ ων Ἱερουσωλήμ᾽. Καὶ αἷς ἐτελέσοων 

ἅπαντα ζα κα τὰ τὸν γόμον Κυρίου οὑπέρρενων εἰ εἰς 7 Γαλιλαίαν 

εἰς Σ᾿ πόλιν αὐτῶν Ναζωρέτον νὰ δὲ ποι δέον. ἠυξανε κὶ μ] ἐκραται- 
Θ.1Π]. 



χοῦ Ἐ Περὶ ζού νουδίου ῥήματος πτδὲς Ἰωαίνίω. 
Ιο4 ΕΥ̓ ΑΓΤ. 

οὐΐο πνόυματὶ, πληρού μον συφίας' ὁ λάρις Θεοό ἰὼ ἐ ἮΝ αυ-- κβ 

τὸ. Καὶ ὑποράψοντο δι ϑίσγεις ἀξ και ἔτος εἰς ἱερεσουλήμ᾽ ω 

ἔορτ ἡ 7 ται. ̓  ὅτε ἐγλρετοι ἐτῶν δουδέκο, ̓ λύαθαντων αὐτῶν »αας 

εἰς ἱεροσολυμα, κί Ωὃ ἔϑος Φ ἑορτῆς, (ὃ τελειω σθυν των ταὶ ἡμε- ἥν“, 

δφὶς. τῷ υὐποσρέφῳν αὐτοῖς οὑπεμεινον ἴησοις ὁ πος Ὁ» ἵερε- ͵ 

σενλήϊμ "κὶ ΟἹ ὅκι “ἔγνω ἰωσηῷ Ο ἡ ἡ μήτηρ αὐτξ. νομίσειντεές δὲ οἴ 

αὐτὸν ον Τῇ ἢ σίωοδιᾳ δῇ), ἤλϑον ν ἡμέρας ὁδὸν, Ὁ ἢ ἀὐεζητουν αὐ 

Η ὃν Όις συηενέσι οι " Ὅς γνωςοις" ὃ μηεὑρόντες αὐτὸν ,ὑπέρρε- 

εἰς  ἱερουσουλήμ, ὄχασ αὶ αὐτὸν. Καὶ ἔγγυ τ μή ἡμέροις 

ἀρεῖς εὗρον αὐτὸν ον τῶ ἱερέ ῳ καϑεζόμδυον ὦν μέσω πὴ δεδο- 

σκαλῶν, ὸ ἀκούοντα αὐτῶν, Οἐ ἐπέρφντω γτα αὐτοιί. ὀξίξαντο 

δ παντες οἱ ἀκέοντες αὐ, ΤΤ Τῇ ἢ (ἐνεσᾳ ταῖς Σιποκρίσεσιν "δῷ 

Τ5.30 ὃ ἰδόντες αὐτὸν οὀἰξεπλάγησαινκ Ὁ τές αὐτο ἡ μήτηρ ἀμ 

εἶπεν Τέκνον, τι ἐποίησας ἡμῶν οὕτως : : ἰδοὺ ὁ ὸ πατὴ ρίου καγω 6-- 

δαυώμδυοι ἐζυτοῦ δι σε. Ὁ Ε εἶπε χαθϑς αὐτοῖς ξ Τίσπ ἐζιτεῖτε 

μέ: δ ἤδητε ὁπι οὐ ζοῖς Ὁ παος, μου δᾶ ἐἶναι με; Καὶ αὐτοὶ οὐ ; 

(ζνηκαν Ὁ ρήμα ὃ ἐλοιλήσεν αὐτοῖς. ΧφᾺ ̓ κατέ μετ αὐτῶν, Ω Ι 

ἦλϑεν εἰς Ναζαρέτ. ῶ κυ ) υὑποταοτόμδιος αὐτοῖς. Καὶ ἡ μήτηρ 

ἀἰλξ' δγετιρᾳ παντοι ἴα ῥήματα ταῦτα ων Τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῆς. (ὃ 

ὑοῦ ς χυδοέκοτῆς Ὀφίᾳ ἡ ἡλικίᾳ χάριτι “να Φδηδια "- δυ-- 

ξ Γ΄ ϑρϑόποις. ἐν ἔτει 9  πεντεκουδεκκαύτι τὴ ἡγεμονίας. Τις- 

ξερίβ Καισουρος, ἡγεμονάνοντος Ποντίου Πιλοίτου ἴωδαιας, 

Ω τεραυρλφιίυζος Φ Γαλιλαίας Ηεώδεου, Φιλίσαε δ “" ἀσελ.-- 

φοὲ ἀν τετραρχοίιτος τῆς ἵπουραιας Ὄ ) Τοουχωνίπιδος γω- 

Ρε ἧς βας, κ' Λυστενίου Φ Αδιλίμης ἀράς ὁ πελίνς ἐπὶ ϑρχίδέων 

Αννα Ω Καϊάφα, ὑρυ ἐτὸ ῥημα Θεοΐ ϑι [ωαννίε δ Ζα- 

α ζηα χαείου υἱὸν ον τι ἐρήμω. Και ἤλϑεν εἰς πὶ σου τ Τ αἰδάγωρον ἥ' Φ ὦ 

ἴορδανου, κηρύσσων βαήισμα μετανοίας εἰς ἀφέσιν ἘΜΟΡτΣ 

ὧν, ὡς γέγραπῆαι Ὁ - βίξλῳ  λθγῶν Ησαγε ̓  τερφητου, τ 

ἀῶ ΩΝ ἢ ΟΣ ᾿Φωνηή βοώντος ὁ ὧν τὴ ἐρήμω, Ετοιμασοιτε τίω ὁδὸν Κυ 

»Β ΕΝ θὐϑείας ποιεῖτε ται ἰσοίξοις αὐτοί. πᾶσοι φάραγξ πλη- 

᾿ », ἀφ ϑησεται, καὶ παν ὄρος ΩΣ) ' ξοιωυος [ἀπεινωϑησεται. χα ἐς 

Ν . φα σκολιά εἰς δύϑειων, ΚΟ] αἱ χραχέιαι εἰς ὁδὸις λείας. καὶ 

ἣ β δος ζω πᾶσα σοὶρξ κτίριον Θεοό. Ἐλεγ οὦω ζο!ς 

Ἐξοσγλδ Δ 

δὲυτ.ις.Α 

ὑςς ἦς 

τοι 

Ὁ «αι τοὶ 

τ ἤϑισωι- 

1ες. β 



2 δξίῆε. Ἡ 

3 παραιγῶν. β 
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οἵ Περὶ ΟΜ ἐαϑρωτοσάῤτων δυτωαίνῶω. 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. τος 

ὀκπορόσομδιοις ὁ ὀγλοις βαηἠιϑίωαι σ᾽ ̓αὐτού ," Γ ἐνγήμκα.-- 

τὰ α ἐχιδνῶν, ἧς ὑπέσδηξεν ὑ ὑμῖν Φυχεῖν Στὸ
 τῆς μῆγου ῬΆ ἐρ- 

12» 
)"ς; ποιήσουτε οι ἘΠῚ ον ἀξίοις τὸ τῆς μετανοίας, Καὶ Μὴ α δ 

ξιϑὲ λέγᾷν -Ψ ἑαυτοῖς. Παηβα ἔχομϑυ ῷ Αξρααμι. δά 

γωρ ὑμᾶν ὅτι δαυαται ὁ Ο Θεὸς οκ τὰν λίϑων Τούτων ἐγεῖραι 

γέκναι Τῴ Αβραώμ. Η δὴ δὲ καὶ Ἵ ̓ὠξήν τσϑϑς τίω ῥίζων 

Δ δένδρων κεῖται - παν ν οἱ δενόρον μη ποιοί καρπον κα- 

λθν ὠρικότῇεται, γἡ εἰς πὺρ βάλλεται. Καὶ ἐπηρφοῶν αὐτὸν οἱ 
ὄχλοι, λέοντες, Τίουῦ ὦ ποιήσομδι: ̓“Σποκριϑεὶς δὲ λέγε αὦ.-- 

τοῖς. Ὃ ἔγων δυο ατῶνας, μεΐζα δότω Τὼ μη ὅλϑντι Χο ὃ ἔχων 

βρώματα, ὁ μοίως ποιφῶ. Ἡ ϑον᾽ 9 ὦ τελῶναι βαπῆιοϑίευαι,᾿ 

Ὁ) ΕἰΠῸΣ τϑθς αὐξ, Δισείσκαλε, Π ποιῇ (μδιυ»" Ο: » εἰπτε πέθς 

αὐτοὶ, Μηδὲν πλέον τῦνα ὃ Ω διατεταγμένον ὑμιν δορί ασέτε. 

Ἑπηρωτων: δ αὐτὸν Κρ ᾿φραόνομδιοι, λέροντες, Καὶ ἡμεῖς ἴα 

ποιήσομδυ: Καὶ εἶπε χσϑθὸς αὐτοιξ, Μηδένα, δια σείσητε μηδὲ 

συκοφαμῆησητε, Ο Φρκειόνε Οις ὀψωνίοις ὑμὴν. 1] Ιροσδοκων- 

τὸς οἷ ΤΩ λοιοὺ Χρὴ]  διαιλογιζομδρ ΩΥ ποτῶν ὧν ταῖς καρδίαις 

αὐτῶν. αι τ (} [ωάνου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὃ πχραθὰν ἀπεκρίς 

γαῦϊο ὁ Ο [ωᾶννης ἀπασι λέγων, Εγω δ ὕδατι βαηζωύ ὑμας, 

ἔρχεται δ ὃ ἰοωρότερος μοθ οὗ τω εἰμι ἱκουνὸς λύσω τὸν ἵμαν- 

τὰ ὑποδημάτων. αὐτῷ, αὐτὸς ὑμκα ς βαπϊσᾳ ον πνϑυμα- 
τί ἁγίῳ ΚΑῚ πυρκ᾿ ̓οὗ “ὁ ΠΝ ςΨ τῇ χέρα αὐτῷ "Ἢ διακαϑαρας 

τίω ἃ ἅλωνα, αὐτῷ, ῶ σώωυαξᾳ ῶ ̓ θὰ! εἰς που Στοϑηκην αὐ- 

τοῦ, ΝᾺ ἢ ἄχυρον ΑΥΘΧΕ πυρά ἀσβέςω. ΠῸολλα ι μδρ ουἱὖ ον αὐ κ, 

α᾽ «"οακαλῶν δηηελίζει Ὧ λοιόν. Οδὲ Ἡρωδὴς ὁ 0 

πξίρας ἐλείχο, ̓υϑυ(Θ- ἀμ δι Ηρωδια δὸς Ῥγώπρ 

κὸς ̓Φιλίπασου Τ' ἢ ἀδελφοῦ αὐτῷ, Χο ̓ φῬὶ πωύτων ὧν ̓ ἐπούησε 

πονηρῶν ὃ Ηρωδες, σξοσέϑηκε "ὁ ἴουτο δὶ πᾶσι ̓και κατε- 

κλεῖσε τὸ ἑωάαννίευ ἐν τ ἢ Φυλα. Ἔχω 670 δ οΨ τῷ ὦ βαπῆι- 

οϑίω αἱ ἁ ἅπωντα ῷ λρρον, ῶ ἰη( οὐ βαπῆιεϑεντος, αὶ οἷ ταεϑσευλθ- β 

μδρου, ὀῤεῳχϑίευαι ῷ οὐρανὸν, ο ἡ καταβῆναι ῃ' πνέυμα "ὃ 

ἅγιον πα τ λμι ὁ εἰσ ὡσεὶ φἜσεραν ἐ ἐπ᾽ αὐτὸν . Ὁ ἡ φωνίαωυς ὡξ 

ὀραινοῦ “βυέοϑαι, λέρουσοιν, Συεϊδυ ὃς μου ὁ ἀγαπῆτος, ὧν σοὶ 

ἠυδόκησο. Καὶ αὐτὸς [εὐ ὃ 0 ἴησοις αἱσεὶ ἐτῶν χομ
άκοντα, Φρλσ- 

αἸὼ γ ΓΤ 

ἰακ.β.᾿ 

Ματϑ ,δΑ 

(δ... ̓ 

Ματϑ.γ.Δ 
μδο.α.Β 
» 

ἰω.α.Γ 



κεὸ σ᾽ ᾿ᾧ Περὶ πειρασμοῦ ὨάΧειού. 

1οό ΕΎΑΤΕΑ' 

μἔᾳυθΘ- ὧν, ὡς σνομάζεη ἡὸς ἰωσήφ 12 Ηλι; α’ Μαΐϑατ, Φ 

Ζ Λάϊ, τὰ Μελχί, ἰαννα ξ Ἰωσήφ, τοῦ Μωἥαϑιου, Αμως, 

τοῦ Ναουμ, ἔσλὶ, “' Ναϊ; γα) τοῦ Μααθ, 1 Μαῆαϑιου, τοῦ 

Σεμεὶ, 9 Ἰωσήφ ἢ ἴδ, τῷ ἰωωννα, τοῦ Ῥησοι “[οἡ Ζοροξ «-
 

ξεληού Σαλοιϑιήλ, Τὰ Νηρ, αὶ Μελχὰ Αδιδι οὐ Κωσαμμ, 

ᾧ Ἑλμωδαμ., ἥ Ηρ, 75 Ἰωσή, τοῦ Ελιέζερ,7οὖ Ἰωρεὶμ,, 7οΐ γῆρ, ἢ 

: Μαϑοτ᾽ ὦ Λαὶ, Συμεων! οὗ ἰοὐδα ᾿ ἰωσηφ 1. Ιωνᾶν, δ Ναῖρὶ ἢ 
ει , “" ΣΤ ΛΕ οὐ ΤῊΝ δ λ 

Η: Ἑλιακεὶμ, τοῦ Μελεῶ, "Μαϊ)ναν᾽, 1 Μααϑα, Τὸ Ναϑον, “ 
᾿ 4 λ ν " 

“, Δαξι) σῇ, “’ ἔξοδο, ἢ Ωβήσ Βοοζ, Δ’ Σαλμῶν, ἕο Νααοσ-- 
Ω αὶ Ἵ λ Ἵ ῖ ἣ Ἔν ἢ 

σίων, Ου Αμιναδαξ, Ὧ Αρφμν, ΦΈσρφιμν, Ὁ“ Φωρές, 4’ [οὐ-- 

δὰ ἅ ἰακωξ δ᾿ ἰσοάκ οὗ Α(ροιαμ Το ὐ Θώρα, τού Νάχω δ Ιώκῶθ. τ Ἰσαάκ, ἔϑαμν, 0 ονρα;. Τὸ ὥγώρ, 

ἥ' Σαροῦχ, 5 Ραγαῦ ΚΩῚ Φαλέκ.: οὐ Ε(εἐρ, τῷ Σαλα, τὸ Καὶ- 

νν, Ὁ Α "σῇ, ἥ Σήμ, τοῦ Νῶε; 10 Λάμεχ, (οὐ Μαϑο γῶν. 5 Αρφαϊζασὶ, Σήμν, τοῦ Νωξε, [οὐ Λαμεχ: ν᾽ αὐὐου-- 
: : ον ν ἘΣ Αὶ ἜΡΟΝ, 

σοί λοι, Ὁ ἕνω ΩΣ ἱαρέσ), Τὰ Μαλελεήλ, οὐ Καίναν, ὁ“ Ἑνως, 
ΠΕΤΝ συ ᾿ ο ἡ “.λ ! ς [ᾳ| 

ττο οἢ Τῷ Ση 9. Ὁ Ασὰμ,, Θεού. ἴηίους ἡ πνεύματος ἀγίου ζ 
.α.8. ἥ Ὰ ἡ ! » ᾽ “ 

πλή ρῆς ιἱχσέσρενεν Στὸ 1 ρόδανου" κ ἤγετο ον πὸ πνδλμα-- β 
ἐ ΡΣ ; ! | ΩΝ 

τι εἰς τίευ ἔρημον, [ἐμέ ρας τεοσο ρούκον τα πειροιζὸ μἂὼνΘ- το 
᾿ ! λυ» » ἜΥ. ὡς οἱ 3 ΄ ᾿- 

τοῦ διαξολου. Καὶ δκ ἔφα οὐδὲν ον ταῖς ἡμέραις ἐκαίναι" 

ἡ σὰωτελεώῶεισων αὐτῶν, ὕςερον ἐπείνασε. ᾧ εἶπεν ἀυπὼ ὁ διώ- 

(ολος, Εἰ υἡος εἰ τού Θεοό, εἰπε τῷ λίδωζούτω ἵνα οἤυηται α- 

Δόυτι".Α τος. Καὶ ἀπεκρίϑη ἴησοις χυθὸς αὐὐηὸν, λέγων, Γέγοαπῆα,, Ομ 
᾿ ὃ. τὰ ς ς » 3 3. κὰ λ Ἰ εῇ' 

5 ἐπ' ἀνρτῶ μόνῳ ζήσεται 0 ἀγϑρϑθοπός, δλλ ὀχὶ παντὶ βήματι 

Θεοό. Καὶ δύα,γωγων αὐὐοὸν ὁ διάξολος εἰς ὄρος ὑψηλον, ἐδ4-- Ϊ 
᾽ Ι ν ! ΤΟ 2. ᾿ς 7.5 Π Ὁ» Ι ἢ ᾿ 

2 ἀυπῷ πασας τὸς (ασιλειας τῆς οἰκουμδρμης ον αμη χθο- εξώφα ὦ 
ΠῚ » ςε 3 Ι 

γου," εἰπτεν εἰυπὸ ὁ διάίζολος, Σοὶ δώσω τίευ ὠξοισίαν ταὐ τί 

ἅπασαν," τίω δυξαν αὐτῶν"ὅτι ἐμοὶ κὔσα δέδοται, καὶ ᾧ ἐαν 

Β ϑελὼ δίδωμι αὐχίων. σι ουὦ ἐὰν πϑοσκωμή σης ϑωπιὸν μου, "πηλῇ 

ο΄ ἔρου (ου᾿ παύτα᾽ (Καὶ Σστοκριϑεὶς ὠυτὼ εἶπεν ὁ ἴησοις, Ὑπωαγεθ- των 

Δάτιτα. πίσω μοὺ σουτανῷ " γέγρατῆαι γωρ, Προσκιωυήσφς Κύοκον" τη 
» ! λ; ᾽ ᾽ 

, Θρόν (ου,ᾧ ὠντε μόνῳ λοίρδυσῴς. Καὶ ἤγατῆν αὐδὸν εἰς ἱερε- 
ο΄ σουλῆμι,")ὴ ἔφησεν αὐτὸν οὶ τὸ τπερύγιον ἱεροῦ (ᾧ εἶπεν ἀυτῶ, 

5 ε ελ 43 αὖ ! εὖ “Ὁ Ι Ι! 

ΕΓ υος ΕἸ απ’ Θεού . βαλεσεαυτον οντευῦεν κατ" γέγραήίαι 

ποὺς γα, ὅπ τοῖς αἴγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται φ«,Ὅὰ (δέ τού δια- 
λιη τὶ ρους ἡ 5. ἍΝ ἢ ! ! 

ἷ Φυλοίξαι σε᾽ καὶ δε ὧι χήρων Φρουσι σε, μήποτε χυδϑσκο- 
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κεν 

0! Ολῦι. ς 

3 Σαραπῆα. ς- 

ΚΑΤᾺ ΔΔΟΣ Κ: Ὥρα 

ψης τές λίθον ῷ πῦσα, σου. Και Σποκριϑεὶς ἔπεν αἰπιῷ ὁ 

ἰησοίῷ, ὅτι εἰ ρητωι ; “Οὐκ ὀκπειροίσς Κύρμον ῷ Θεὸν με ωΝ 

Καὶ (τελέσας παντα πειρφισμμον ὁ διάξολος ὠπέςη ἀπά ἀ- 
26. καιροῦ. Κα) ὑπέρρεψεν ὁ ὁ Ἰηίοις ἐν τὴ ἢ δωυάμει τῇ Τῷ πνϑ) 
ἀὐπω εἰς Ν Γαλιλαίαν, κ᾿ Φ᾽ μη ὀξῆλϑε κα ϑ. ὅλης Φ Φεα- 

χῶρ ρξ αἰϑὰ αὐτῷ. Ὁ αὐτὸς ἐδ δδισκκεν ὁ ωῳ ταῖς σώυαγωγαις αὐ-- 
5 }) »δοξαξόμδυορκ ἱταῦῦ πονῶν ε Και ἤλϑεν ὲς 7 Ὑ Ναζαρέτ ὃ ῳ 

[ωὐ τεϑραμιμένος, πὰ εἰσηλϑε ὰ Ν εἰωϑος ἐὐυπτῷ ον τῇ Τῇ ἡμέρᾳ “ 

σι (ατων εἰς τίω σἰλυανγωγίευ, ὩΣ ἀνέρν ἀναγνῶναι, κοι ἐπε- 
δὺ.3η οἰμττὺ " βιθλίον Ἡσαΐου Τῷ περφητου. ἴω ̓ ἀναπβύξας ὁ 4 

βιθλίον, ὄρε ζῶ π ὙΠΟ ̓  ΜῊ γελραμιμένον, “Πνῴμα Κυρκου 

ἐπ ἐμ, οὔ ἕνεκεν ὄχρασε, ἱκε" ϑαήηελίζεϑαι τί ωλοις ἀπέςωλ- 

κᾷ μέ, ἰασουαϑαι ἄμω ̓(ὑτετεαμμένοις τίω καρδίαν, κηρύξαι 

σὴ Χ μαλῶτοις ἀφεσιν, κ τυῷλοῖς ἀναξλεψιν, δαπορειλαες 

ϑραυσμιένοιρ οΨ αὐφέσῳ, κηρύξαι ὄψιαιυηδν Κύρου δεκτὸν. Καὶ 

πῆυξας ὃ 9 βιθλίον, Χποδοὸις τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε: Ἂ πουΐπων ὃν 

τῇ σα γώγυ οἱ ὀφϑαιλμοι ἥσων αἰτενίζοντες ἀυπῶὸ " ἢ Ἰρξαῦ. δὲ 

λέγᾳ τϑὸς αὐτοις ὁπ σήμερον πεπλήρφται ἥ "ρα φή αὗτη 

ὧν Ὅϊς ὠσὶν ὑμὴμ. Και πάντες ἐμδρτύροιν οἰυτζὼὺ, "ὴ "0 ἐθουμαζον᾽ 

ὁ χι Ὅς λόγοις τῆς χάριτος, ὦις ὀκπορόυομδ)ύοις ἐκ ἐἷ τϑ κο- 

ματος αὐπ' το ἔλέρον, Οὐχ οὗτος ὁξήν ὁ ἱὸς ἰωσηφ;: Καὶ εἰ-- 

πε χοϑὸς αὐὖτοις, Πάντως ἐρξτε μοι τί κὐοαξολίε ταυ πίω, 

ἴαρε, ϑεραπευσον σεαυτόν ὅσοι ἠκούσουμδ νο μὗμα ΩΨ τῇ Ἱ Κα 

πβναουγμ, ποίησον ὦ ὧσὲ ἂν Ἰ ἡ πατειδι σου. Εἶπε »,Αμίω χε- 

γω ὑμιν, ὅτι οὐδεὶς τϑφφήτις δεκτὸς ὅξινῶν Τῇ ἢ πατεοίδι τ 

τού. ἐπὶ ἀληϑείας δὲ λέγω ὑμῖν, 'πολλαι χῆραι ἦσαν ω ταῖς 

ἱὡμέραις ΗἩλιού ον τῷ ἰσξαηλ, ὅτε ὀκλείεϑη ὃ θρανὸς ἐπὶ ἔτη 

τεία κὶ μας ἐξ ὡς ἔγϑθυετο λιμος μέγας ὀπὶ πα στε τίω 
γέω. κ' χδϑς ἐδυμίαν αὐτῶν ἐπεμιῷϑε Ἡλίας εἰ μὴ εἰς Σά- 

ρεῆα, Φ Σιδῶνος, σσϑθς προ τμν χήραν. Κα; πολλοὶ λεχσέϑι 

ἤσουν ΦΕ Ελιασούου δ' Τ' τϑϑφηήτου ον 7ῳ ἢ ἰσραῖλ, καὶ οὐδεὶς 

αὐτῶν ἐκαϑα οι εϑη ἃ μη ἸΝΕεμαν ὁ 0 Σύρος. Καὶ ὑπλήοϑηοῦ ποϑ-- 

τες ϑυμοῦ ον Τῇ ἢ (ἐναγωγν, ἀκούοντες ταῦτα. “ἢ ἀναφαύτες ὀξε- 

ξωλον αὐ: ἔξω Φ πόλεως. "Ὁ ἤγαλον αὐτὸν ἕως ᾧ ὀφρύος ἫΝ 
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ἢ Περὶ τῷ ἔχοντος πρϑῦ μα, δα! μοί. 9 Περὰτ πεν)εραῖς τῷν Πέξου. 

ιο 8 ΕὙΥΑΓΓΤ. 
ὀροις, ἐφ οὐ ἡ πόλις αὐτῶν ᾧκοδομηπτο, εἰς τὸ κατακρημνίσουι 

αὐτὸν. αὐτὸς δὲ διελϑῶν θὰ ̓μείου αὐτῶν ἐπορευεζ." Καὶ 

κου τή λϑὲν εἰς Καηθναουμ πολιν τὴς Γαλιλα ας" Καὶ Ι ἰεὺ διδαώ- 

σκῶν αὐτοῖς ὧν Ὅις σιξξασι, Ὃ ὀξεπληασοντο οὶ Τῇ ἢ δι δου" 

αὐτέ, ὅτι» ὀξοισίᾳ (ὁ λόηος ἀν. ᾿Καιῶν Τῇ σἄμαγώγῇ 

[ὦ ἀνϑοθοπος ἐγὼν πνευμα δαιμονίου ἀκαϑαρτου ο Ὁ ἀγέκρευ- 

ξε Φωνὴ μεγαλή, λέγων, ἔα, ζ ἡ ἡμῖν καὶ στ! ἰηοὐ Ναζαρίων; 

͵λϑες Σιπολέσοω ἡ ἡμιαρ: ὀἰδὰ σε τίς Εἰ, ὁ ἅγιος “' Θεοόύ. Καὶ Ὡς 

πμρησεν οἰμπτὸ ὁ 0 νοοῖ »λέγων, Φιμώϑηπι, ΓΟ) ̓ ἔξελϑε ἐξ ἀ ἘΠΩ͂Ν 

Καὶ ῥίψω» αὐὐὴ: δα μόνιον ἐς Ὁ με “ον, ̓ὀξηλϑεν ἀσξαύϑ μιη- 

δὲν βλάψαι αὐτὸν. "Ὁ ἡ ἐδύετο ϑώμος ΡΣ παϑτας, Ο (ἐνελά ἑ 

ἐν τες δλήλοις, λέοντες, Τίς ὃ λόγος ΟΣ, δἰ ον ὀξουσίᾳ, 

Ὁ ἡ δαυάμει ὠχίζσει Οις ἀκαϑαρτοις ̓ πνόνμασι, Ω ὀξέρροι- 

᾿ς  ὀξεπορεύοτο ἡ ἥχος αὐϑὰ εἰν εἰς πού, τόπον ἡ αξιχω 

ρου ᾿Αναςαρ! δ ον ω (ναγωγις, εἰσηλϑεν εἰς τίω οἰκίαν ΣΙ. 

μώνορ' ἡ πενϑερφι δ ΤΩ Σίμωνος ίω  σώυεχομδιν πυρέϊῳ με- 

γαλῳ, κ ἠρούτησοιν αὐτὸν αἷδα αὐτῆς. τ, ἡ) ὥιςας ἐ ἐπάγω αὐ, 

ἐπετίμησε τῷ Ὁ πυρέῳ, ̓  ἀφηκεν αὐτίω᾽ ̓αϑραχρῖμα ὃ ὃ ἄγα- 

ςτὸ σοὺ διηκόνει αὐτοῖς. 

αἰδϑενοιιυται γοίοις ποικίλαις, ἤγανον αὐτου τξος αὐτὸν. δὴ 

ἑνὶ ἑκώςω αὐτῶν ταῦ χεῖρας οὐ ζιϑεὶς. ἐϑεροίπευσεν αὐτοιί. 

᾿Εξήρχοτοῦ ῶ ΠῚ μόναι πὸ πολλῶν, κραίζοντα ω λέγον, 

ὅπ σὺ εἰ ὃ Χριφος ὃ ἡὸς Ὀ  Θεοὸ. ἽΕΙ ᾿ οὐ ιτιμῶν ἐ “3. ἐα αὐτὰ 

λουλεὶν δὲᾳ ̓ δέσουν ῷ Χραρο αὐτο 5) : Γενομδύης ὃ 3 ἡμέρας 

ὀξελϑων ἐπορεύϑη εἰς ς ἔρημον τόπον᾿ καί οἱ ὄχλοι ἐζητοιιυ αὐ-- 

ὃν » ἴλϑον ἕως αὐτῷ, ῶ κατεῖχον αὐτὸν Ψ ΕῚ ' πορόψεοϑι ον’ 

αὐτῶν. ὃ εἶπε ποδὸς αὐτοῖς, τι "ἡ ταῖς ἑτέραις πο λέσιν 4}. 
αἰδελίσοι οι! μέ δὲ! βασιλείων ἦ' Θεού-ὅτι εἰς ζουτὸ αἀπέφαλ 

5 Και [ὺ κηρύοπων ὃν ταῖς σία, γωγαις Φ Γαλιλαίας. 

ΩΣ 9  ὡν ῴ ὍΣ οχλρι ὀλικεϊῶς οἰμπτὸ “΄ Τ' ἀκουύφν ἢ δ. λό. 

Ἢ Ψ Θεού, κὰ »ἾὉ αὐτὸς ἰω ἑσως να τω λίμνίω Γεννησουρέτ' 

εἰσ δύο πλοια ἑσωτα “να πίω λίμνίευ: Φ: ο ὦλιεις μονα 

ὥνπος ΥΩ αὐτῶν, ἀπέπλιιναν ᾷ δίκτυα. ἕμξαρϑ οχ εἰς ἕν τὶμ 

πλοίων δίω τ Σίμωνος ̓  ἠρφότησεν αὐτὸν δ πὸ τῆς γῆς ἐπονα-- 

τ Περὶ ἰαϑέντων ἐἰπὸ ποικίλων γό θν. 

ἱ 
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1 διόδασκαλε. 6 

2 ᾷ δίκΊυα. 

1: 

"οἶδα β 

δ α.β.γ.οὴ.ς.ζ, 
4.ἢ,μιβ 

ια Πεεὶ ὃ ἄγρας Ἵ θύων. ιβ Πεεὶ τῷ λεκσόῤού. ὌΝ Περὶ ὁ ἷδαλυπίκού. χὸν 

-»ὶ ξῚ) 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 1ο 9 

γαῖ ὀλίδον ΟΜ Ι καιϑίστες ἐδισασκεν ΒΞ σ ᾧ πλοίου Οιξο οχλρις. 

Ωρ; Ῥ ) ἐποιύσουτο λοιλῶν, εἶστε τσθθς Ν Σίμωνα, Ἐπαναγανγε 

εἰς δ βαϑος, κοῦ χαιλοισουτεΐαι δίκτυα, ὑμὴν εἰς ἀγρῶν. Καὶ 

διτοκριϑεὶς ὁ Ο Σίμων εἰστεν οἰμπτὸ. ἢ Ἐπισείται, δὲ ὅλης τῆς νυκτὸς 

κοπιάσεοιντες, οὐδὲν ἐλαίξομδι: ΕΒ 9 ᾿ Ἴῳ ῥὴ ῥήματ σου χαλάσω 

ω δικτυον «Καὶ ̓υτο ποιήσοιῆες, (Ἐνύκλοιοῦ ἰχθύων σληϑος δας 

λύ. διερῥ ῥήγνυη» δὲ ΝΣ δίκτυον αὐτῶν, (ὃ κατένδυσοων ἴρις μετὸ- Σ 

ἄϑις Οις ὠνΤῷ ὁ ἑτέρῳ ἥλοίῳ, Π' Ὑ ἐλϑοντας συλλαἑῶς αὐλοῖς. ἣ: 

ἠλϑον, καί ἐπλήσοιν ἀμφότερα πλοία, ὥςτε ̓βυϑιζεῶς 

ὦ. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέφος, τπτϑοσέπεσε τοῖς γόνασι Ων ὑρά, 

λέγων, ζῇ ϑεά αυγτ' ̓ἐμοδὸ ΟΤί ἀνήρ ὡμΣρτωλὸς εἰ Εμμ, Κύρμκε. Θάμ 

(ος γ.Ρ ̓φἜλεράν αμ))Ὲν χὰ ἡ πανταρζοις σίω ἀυπὸ, οὐ αὶ τὴ ἄλξᾳ 
γ΄ ἰχθύων ἢ Ἷ ἡ (ἐέλαξον ὁμοίως ὃ ;Ω ὁ ἰακώξον ὲ ἰωδωνίωυ οὕοις 

Ζεξεδαι ες, οἱ ἡ οὗ κοινωνοὶ ἴῳ Σίμωνι. κὶ ε εἶστε τϑος Σ Σίμωνα 

ὃ ἴησοις, Μη ̓ φοξοό: στο νυ ἀνϑρθόποις ἔσῃ νζωγξων. Και 

καΐᾷι γα ο γτερΐᾳ πλοῖα ἜΣ: γίω. ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολού- 

ἐνόν. ἀντ. 'Και ἐχῳ ἐτὸ ἐντῳ αὐ ηὸν ον μιᾷ ́' πόλεων, 

Χ, ὁ ἰδὸυ Διϑήρ πλήρης λέπρας, “ΩΣ ̓ ἰδὼν ὭΣ ἴησσιω, πέσων δλὶ 

παδϑσώπον, ἐδεη.9᾽ αὐτῷ λέγων, Κύρκε, ἐὰν ϑελής δαωασαι 

με καϑαράσαμ. Και Καὶ ὀηείνας πίω χῶραι, ἤψατο αὐτῷ, εἰπων, 

Θέλω: καϑαριώητι. Κα) ὀϑεως ἡ λέζωφοι ἀπηλϑεν ἀπ ἀμφ. 

Καὶ αὐηὸς ποῦρὴ 'πειλεν οἰμπτὸ μηδενὶ εἰπεῖν Αλλά ἀπελϑῶν δῆ-- 

ξον σεαιν δ Τῳ ἱερεῖ, Κα" ειροσένείνε «δὶ ἥ- καϑαρασμοῦ (ου, 

᾿καϑῶς τϑοσέταξε Μωσης, εἰς μδῤίύεκον αὐτοῖς. Διήργέτο 

δὲ μάλλον ὀλόρος «δὰ αὐπ' τ σἰβυήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ὡ-- 

κούειν, κα ϑεροιπεύξαϑαι τσ ἄμ ΠΣ τὰ ἀεϑενείῶν αὐτων.αὐ-- 

δ ἰυσοχωρων ον ταῖς ἐρήμοις, ὸ ὁ πεοσευχόμδυ(Θ. Καὶ 

ἐϑῆυε ὧν μέῳ ἼΗΙ ἱἑμερῶν, καὶ αὐτὸς ἰιὼ διδωσκῶν᾽ Καὶ ὑνω 

καιϑημδμοι Φαρισοηοι γ ἡ νομοδιδάσκαλοι, δ ἤσουν ὀληλύϑύτες 

ὡρ πασης κωμῆς ἐς Γαλιλαίας Ω ἰουδαας καὶ 0 ἀκοαφε τον 

7 [δαυαμις Κυράου ἰώ εἰς "ὃ ἰα αι αὐτοιΐ. Κα; ἰδοὺ ἂν 

ὅὄρες φέροντες οἰ χὶ κλίνης ἀνϑέθοπον ὃς μω " πραλελυμδν ος, Ὁ 

ἐξίσραυ αὐτὸν εἰσενείροεῖν κ 0 ϑείναι ὀνώπιον αὐτῷ" καὶ μυὴ δὺρον-- 

τες δια ποίας εἰ σενέξκωσιν αὐ. δια ἢ 7’ δ΄ ψλον, ἀϑαθαντς οὐχὶ 

Λδυϊτιιοι. Α 
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1ὸ ὁδῶμα, διὰ τἷμ κερφίμων χα ϑήκοιψ αὐ ον συ τῷ κλινιδιῳ 

εἰς “ὁ μέσον ἐμιχσδθόϑεν γὼ ΠΩΣ ἃ ἰδῶὼν τίω πίοῖν αὐτῶν, εἰ- 

σεν εἰμπὸ, ἄνϑοϑοπε, ἀφέωνται σο! αἡ ἁμδρπαι (υ. Και ἡἤρξαν- 

τὸ δαλογίξιϑαι Ὧ) γραμμαῖεις και οἱ Φαρισαιοι, λέοντες, 

τίς ὅϊτην ἕξοι ὃς λαλὴ βλασφημίας: τς δέωύαται (ἀφιέναι ἀ- 

μδρπας, εἰ μή μόνος ὃ Θεὸς: : ἔπιγνοις Α 0 δ Ἰηζοι οὖν δια λογ-- 

σμμοις αὐτῶν ,διποκριϑὲς εἶπε τϑθς αὐτοις, Τί (διαλογιζεῶν ωΨ 

ταῖς καρδίαις ὑμῆ»᾽ τί  ὅξην δύκοπιωαν (), εἰπεῖν, ἀφέωνταί οι 

οἱ) Ι ἁμδρῆα! (υ ἡ εἰπεῖν, ἐγήραι ἊΣ ̓ πριπατει: οἶνα δι εἰδῶτε ὃ-- 

7 ὀξοισίαν ἐχά ὃ 0 ἡὸς ὅ Ὁ λυ ϑοοόπου ἐπι τῇ ἄρ γὴς ἀφιέναι ἀμδρ- 

πας( (ἐπεϊῳ᾽᾿ ραλελυμδυῳ) ) Σοὶ λέγω, ἐγέραι᾽ χ, ἀρὰς Ἂ 

κλινίδιον σου »ποράνου εἰς ὭΣ σον (ου. εὐρὺ ̓ὔραχθῖμα δύα- 

κως ἐνώπιον αὐτῶν, ἴρας ἐφ ς ὡ κοι ΤΟΚΕΙΤΟ, ἀπηλϑεν εἰς ἢ δι- 

Χον αὐτοῦ »δοξαζων Ὧ Θεὸν. ὧς ομςεισις ἐλαθον ἃ Ὡς κοῦ 

ἐδοξαζον ἢ Τ' Θεῦν, Ὁ ἐπλήσϑηστωι φόξου, λέφοντες, ὁπ ἀδομὸν 

τὔραδοξα, σή σημλερον. Κα) μτ' ταῦτα ξηλϑε, καὶ ἐϑεα στο 

Ζ πλωνίω ὀνομαΐα Λδὴν, καϑημὴυ ὁ] ὁ τελώνιον, καὶ ἐρ. 

γῶν ἐμπὼ, Ακολέϑῳ μϑι. Καὶ ̓ καΐζαλιπων ἃ αὐπαντω., ἼΑΜΑ ηΧ0-- 

λούϑησεν οἰυττὸ "Ὁ. ὑπούησε δοχίευ μεγοιλίωυ ὁ ὃ Λάῖς απ ον τῇ 

οἰκίᾳ, εὐὐγον: ὰ ω ὄχλος τελωνῶν πολιΐ Ὁ ἄλλων διήηοῦ μετ 

αὐτῶν καζοχκείμδμοι οὐ ὁ ἐρθείυζον οἱ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν ἡ ὦ 

Φωρρισοοι τεὸς (ὧν ἜΑΡΙ αὐ »λέροντες, Δίατ μ᾽ τελῶ 

γῶν Ἶ ἡ ἁμδρῶλων ἐδθιότε Ω πίνετε Καὶ Σιποκριϑεὶς, ὁ ἰηξοις εἰπε 

τϑθς αὐτοιῇ ΐ Οὐκφείαν ἐλοισίν οι ὑγιαίνοντες ἰανοῶ, ΧΟ) 

κακῶς ἔχοντες. δ ἐλήλυϑα καλέσαι δυο! οις,δλλά ἘΠΉΗΟΣ 

λοι εἰς μετανοιαν. Οἱ δὲ ἐπον τεθς αὐτὸν, Διατί οἱ ἐμάνη 

ταὶ ̓ωάννου νησεύουσι πυκνά, δεισάς ποιοιεῦ τοῦ ἢ ὁμοίως Ὁ οἱ 3: 

τμ Φαρισαίων: Ὧ δὸς σοὶ ἐϑϑίοισι Κα] πίνοισιν; Ὁ Εἶτ τεϑς 

αὐτοιῇ, Μη Μὴ δέω αἰεϑε (ὧν: ἀιδῖν ΧΩ γυμφῶνος, ων ᾧ ὸ γυμφίος 

μεῖ αὐτῶν ὅξη, ποιῆστει νηςεύφν; ὑλδύσονται ὃ 5 ἀμ ὉΝ: κρὴ ὅταν 

ἀπαρϑῇ απ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τῦτε γηςεύσουσιν ῳ ἐκαίναις ταῖς 

ἡμέραις: ἔλεγε δὲ Ὄ ς᾽ φραξολίω χαϑὸς αὐτοις, ὧπ 
οὐδεὶς ἐ (- 

πιδλημα ἱμαΐεου κοινοὶ ὄιξαλλᾳ ΩΝ ἱμάτιον παλα)ον᾿" Εἰ 

δὲ μήγε, "ὶ Ὁ χα)νὸν ̓ οἀζᾷ, τῷ παλαιῷ Ὁ ῳ συμφων ̓ ὁι- 

κ Ι 

Τρνηβᾳ, 

κάλ 
ἐμ 

β,ς 
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ΝΠ Πεοὶ τῷ ξηραὺ ΕΟντος μ᾿ γεῖφαι. ᾿ς ΤΠρρὶ Ὁ Ὁ ἀὐποςόλων ὧκ λογῆς. 

ΚΑΤΑ 
ΨΦ ΙΕ ἡ “ ἝΝ Ι ὦ Ϊ - οὐνες Δ 

ὄλημα ὁ δΟτο Ὁ“ Κφῴν Καὶ “σεις βαλλῴ Οοὐγον νόον ὲς ἀσκοῖς σῷ 
ΣΡ Ι ε! ἘΠ ἐχ λ» λ 3 3 ἊΓ 

λα μοῖχζ" εἰ ἣ μήγε, ῥηξ Ο νέος οἱνος οι; ἀσκουρ, γὴ αὐηὸς οχυϑη-- 
ἣ ες Ὁ λιω» “» 9 ἡ ἐδ’ Ϊ ᾽ ᾽ λ 

σᾷ), Ὁ οἱ σκοι δστολοιυτοι. δλλα, οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς ρφνουῦ, 

βλητέον, ὃ ἀμιφοϊξοι σζλω τηροιυτω!.Καὶ ἐδεὶς πιῶν παλαμόν, 

δὐϑέως ϑέλᾳ γέον' λέγ4 ὦ, ὃ παλαμ)ὸς χρηςὐηθὸς ἄζιν. 

ἝἜωεν ἡ ἐν σωβίᾷαάτῳ δευχφοσοφότω διαπορδυεῶὺς αὐ ηὸν 

διὰ ἢ: πσοράμων. ᾧ ἔτιλλον οἱ μαϑηταιὶ ἀεΐ Ὅις σεέχυας, ἀη- 

ἕϑιον, ψωλοήῖῆες ταῖς γέρσι Τινές ᾿ ́' Φαρισα!ων εἶπον αὐτοῖς, 

Τί ποι: ὃ ἐρι ἔξες! ποιὴν ον Ὅς σωβίασι; Καὶ δστοκριϑὲ σχσοὸς 

αὐτοιὶ εἶπεν ὁ ἴησοις, Οὐδὲ ζουτο δμέγνωτε δ΄ ἐποίησε Δα (]οῖ, 
ὅποτε ἐπείνεισεν αὐτὸς "ἡ οἱ μετ μὰν ὄντες, ὡς εἰσήλϑεν εἰς “ὃν 
ἀκωννῶς Φὐλο, δ Οιλ ἀρνννι ἀπδροοδύοναν ἐναν ας ΟΣ 
Καὶ ἔδωκς ᾧ Ὅς μετ! αὐτῷ, οι ὡς ἐξερῖ φαγεῖν. εἰ μη μόνοις 

λε »-Ὃο»Ὅ λυ » ν» πῸ} ς« ελ 3 Ι 

Οις ἐρεῖς ΧΟ ἐλέγυ αὐτοῖς. Οτ κυδλος δ .ην ουος φ δϑϑρώ- 

που κ Οὐ σαββώπυ." Ἕ μετ δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σα (αῳ 

εἰσελϑεῖν οὐδὸν εἰς ζ' (ἰναγωγέω ἶ "ἡ δυσδοισκειν" (ὃ [εὐ ἐκεῖ ἀν-- 
λε Χ 9 ἢ τὰ ς ᾿ ὃν Ι ! ΒΡ δ» 

ϑρφογος, ζο ἡ χέ!ρ αὐλῷ ἢ δεξια [εὐ ξηρα. πουρετήροιν ἢ αὐ’ 

οἱ σραμμαϊᾷς κ οἱ Φωρισοοι ζον7ῳ σον ίατω ϑερρπεύσα, ἵνᾳ 
εἰ Ι Ἃ 9 τ" νΝ ὍᾺ οἱ λ λ 90. 

ὄυρφσι κατηοθλαν ἀφ «Αὐτὸς ὃ ηδᾷ Όις διαλογίσμκοις αὐτ', 
“ ᾽ λ ; ο ζο “] ΄οῳ 

γἡ ΕἼ7τέ Ἴῳ ἀνϑρώπω Ἴῳ ξηρὰν ἔχοντι Ὑ χεῖρα Σ Εγάραι,"ἡ ση Οἱ 
2 Ρ Ἃ 3 2 " δ ᾿ ει. “Ὁ " 

εἰς τὸ μέσον.Ὁ 5 δβαςας ἐςη. Εἶπεν οὐ ὁ ἴηίοις σὸς αὐτοις. 
Ι. 7 ς ΩΝ 3, “» ! 3 ἦν Ὕ 5 

Εσϑωτὴ στο ὑμᾶς, πὶ ἐξες! Οις σφ σιν, οἰγα ϑοπομ σοι ἢ (οι: 
Ων ΩΣ Ἀ᾿ 9 Ι 

ὙΟΊΤΟΙΉ σὰ} ψυχίω σζω στ}. ἢ Συτολέσομ : Καὶ «ἰϑδαξλενψα μᾶνος 

ἀνοἰχει κού οι ποίῳ! αὐδρα δὲ, πἰνθ θνων δον ΞΕ 
3 ς }) 9 Ϊ ε 5 ως ) ς ς 3 

ἐποίησεν ὕχω , (0) δστοιοτεςτὰ ϑη ἢ χεὶρ μὰν. ὑγμῆς ως ἢ ἀλλη. 
. ν: Ι Ο 2 | Ν ! Ν -ἢ Ι ΓᾺ 

αἰ ποῖ ἢ ἐπληοϑίκος δνοίας, τ δυς λα λοὺν ἴοι: ος ἀλλήλοις, τ ΟΝ 

ποιή σφα 7 [η(ού. ἔπ υετ ἢ ον τῆς ἡμέραις τατος, ὀξηλ-- 
, 2 δὰ Ι ᾽ "»-᾽ ᾿ 

9εν ἃς τὸ ὄρος χοϑσευξαδχ,"ὰ ἱω διανυκ)ερδυων ον τῇ χσθόστυ 

ἡ Τῷ Θεοό, Καὶ ὅτε ἐρέϑετο ἰἑμέροι, πσοϑσεφρωνησε τοις μα-- 
ϑητοξ αὐτοί " Κο)] ὠκλεξαμδνθ- ἀπὶ αὐτῶν δωσεκα, οὐδ καὶ 

ποςύλοις ὠνόμασς, (Σίμωνα, ὃν »ἡ ὠνόμασε Πέϑον. καὶ Αν- 

δρέαν ὃν ἀδελῷον αὐῷ ἰάκωξον ᾧ ἰωωνίω, Φίλιπῶον Ο 

Βαρϑολομῶμον ᾿Μωτϑαῦον κὶ Θωμᾶν ἴακωζον Φ ὁ Αλ- 

Φαιου, Καὶ Σίμωνα, “ὃν καλουμϑνῷ Ζηλωτίω, Ϊ ουδὰν Ἰω»- 

ΛΟΥ͂Κ. 11 
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κωξου, ἰουδὼν ἱσκαριωτίω, διὸ δ ἐσῆυετο «αϑοδοτης. ) καὶ 

καταξας ΜΕΤ αὐτῶν, ἔφη δἶλι τὸ τόσου πεδινοῦ, ὧὸ ΠΟ ῸΘ δ τβᾷ 

τῶν αὐτῷ, Κολ [πλῆϑος πολὺ Τῷ Ὁ λαιοῦ δπο πα σης τῆς ἰουδα!ας. 

Ὄ ὃ ἰερουσοιλήμμ, Ο τῆς πωραλίου Τύρου (2) (Σιδῶνος, ὁ οἱ ήλϑον 

ὠκούσοι οὐ Ὁ, καὶ ἰαϑέιθαι δπο ) τὴμ γοσων αὐτῶν, Ὁ οἱ ὁ ὀχλού- 

μδροιν τοῦ πγϑυμάτων ἀχαϑαρτων Ω ΥΡΝΝ ὦ κοι πα ὃ 

0 χλος ἐζήτει ἁπῆεσϑοι αὐ, ὅτι δωυαμιρ! πῦρ ̓ ς ὁξη βχέτο, 

"ἡ ἰατὸ πανταρ. 'Καὶ αὐτὸς ἐπάρας Οις ὀφϑαλμοιῖ αὐ εἰς 

ζι μαϑηταῖ αὐ ἔλεγε ̓  Μακάφιοι ο᾿ πηωχοί- ὅτι ὑμετέρα 

ἄξὴν ἡ 1 βασιλεία, τ Θεού. Μακα Θ,οι οἱ πεινῶντες γώ "ὅτι ὅθ 

(ιϑίμσεῶε. Μακοίδμοι οἱ κλαγοντες γωυδΐε γελοίσετε. Μακά- 

δοί ἐςε ὅτων μεσήσωσιν ὑμιαιξ οἱ ἄνϑόθοποι, (ὃ ὅταν ἀφοράσω- 

σιν ὑμας ὦ ὀνάδίσωσι, καὶ ὀκξάλωσι Ἂ ὄνομα, ὑμὴν ὡς πονη--᾿ 
ρὸν, ἕνεκα τῳ δ ὑο δ ἀὐϑοθόπου.᾽ γαιρέτε ων ἐκείνη τῇ ἢ ἵἑμέρᾳ νὴ Ὁ 

σκιρτησοιτε" ἰδουγαρ ὁ ὁ μιοϑος ὑμὴν πόλις ἐὼν Τῷ οὐρανῷ. κὶ 
ταῦτα γαρ ἐποίοιιυ ζις συϑϑφήταις οἱ πατερές αὐτῶν. ΠΆΩ 
οὐαὶ ὑμῖν ζις πλοισίοι' ὅτι ἀὠπέχετε τίω φϑρακλησιν ὑμὴν. θα! 

ὕμιν οἱ ἐμυπεπλησμκένοι" ὅτι πεινάσετε. θα! ὑμαν δ! ἐγ ηώντεςν γῶν 

᾿δἷς πενϑηήσετε κα κλαύσετε. μῦδι μάν ὅταν καλῶς ὑμας εἰς 

πῶσί παντερ᾽ οἱ ἀνϑέϑοποι " κα ταῦτα γα ἐποίοιν ζοις ψευδε- 
χοδοφήταις οἱ ποιτερές αὐτῶν. δ ὑμῶν λέγωοῖς ἀκουοεσιν, 

Αγαπεῖτε Ὅι ἐγθροι; ὑμὸμ, καλῶς ποιήτε τοῖς μισουσιν ὑμας, 

δ λογέιτε τοις ; καταρωμϑμοιρ ὑμιν, Ω αδθσεύχεε ὑπερ ῃ" 4- 

πηρέαζόντων ὑμας. πῷ τυπϑονῖε σε Οἰα] Ὁ' σιαγόνα, πουρέγε ῶ 
τίω ἀλλίω: γ ἡ λπὸ 5 αἰροντὸς! (ου “ὁ ἱμαΐεον, κοι μὸν χιτῶνα, 

μή κωλύσηξ' παντὶ ὃ τῷ αἰτοιῶπ σε διδου ἴω στο Ὁ’ Ὁ, αἴροντοςζα 
σοὶ μὴ ἐπώτει. “Και καϑῶς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιν νὑμιν οἱ λύϑοο»- 

ποι Οὐμεῖς ποιήτες αὐτοῖς ὁμοίως. “ἢ εἰ ἀγωπα: Οὐ ἁ ἀγαπῶ γ- 
ταῦ ὑμας, ποίᾳ ὑμεν χίεας 414; Ω γ. οἱ ἱ ἁμδρτωλοι Οι ἃ ἀγοι- 

πῶντας αὐτοιξ ἀγαπῶσι. Και ἐὰν ἀγαϑοποιῆτε Οι; τ αὐμά 

ποιοιῦταρ ̓ὑμας͵ ποία ὑμῖν χάεις ὅ{1; Ὲ γα οἱ ἁμδρτωλοὶ “ὃ 
αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὼν δανειζητε ποῦρ ὧν ἐλπίζετε Σπολαῦειν, 

5Ὲ 

ποία ὑμῖν χάώεας ὅς 1: Ὁ ΣΡ. οΙ ἱ ἁμδρτωλοι ὡμδρτωλοιῖς δανᾷ- ̓ 

ζοισιν, γνῶ Σπολαξωσι ὟΣ ἰσῶ. -Πλίω ἀγαπῶτεζοι; ἐχθροις 

υ ) 

3 χαρηπ, . 
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ΚΑΤᾺ ΟΣ Κ. τ 
ὑμήμ, ἡ ὠγαϑοποιέῖτε, δανείζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες᾽ Καὶ ὅς 
ςὍ ὁ μιοϑος ὑμὴν πολιξ, κου ἔσεα)ε οὶ ἠ ὑψίςου - δῆς αὐτὸς 

"ὦ ἼΩΝ τς, 7 ὰ ἘΤῊ ΤΩΣ 5,ν,. 1} ἄρηςος ὅν ΦΠΙ τοι ἀχαρίςοις (ἃ πονηροιξ. “Τίνεαϑε οὐὖ οἰκτρ-- 
μονές, κα ϑὼς "ἡ ὁ πωτὴρ ὑμὴμ οἰκήρμων ὅξ. “Καὶ “μή κρύε- 

δεν ὡς ὧν τ λ Ι ΤΑ ΝΣ “ 
τέ. Ὁ ὅ κι Ἀριϑητε μη κατοι δεκφζετε, ΧΟΩ 5 μηκαΐζᾳ δικαεϑη-- 

τε. ὀστολύετε, (ὃ Σιπολυϑήσεοϑε. δίδοτε, γὼ δυϑήσεται ὑμὰν. “μέ- 
ν ν ΡΝ τ | Ὧον καλον πεπιεσμλένον Κῳ! σεσουλόυμδυῷ Ὁ) κασερεέκχειο-- 
Ι τ Ι ς “ δ ! ἦν μδυ(ῷ) δωσουσιν εἰς “ὃν κόλπον ὑμ)μ " πῷ γαρ ἀυπὸ μέτρῳ ᾧ 

μέρειτε, δὐτιμετρηϑήσεται ὑμῖν. Εἶπε δὲ" “Πα ζξολίεὸ αὐ- 
τοῖς, “Μηῖε δειϑώται τυῷλος Ἴυῷλον ΙΣΥΣ Ἣν ἀμφότεροι 
εἰς βόθωυ πέσουται ; Οὐκ ἔσι μα,ϑητῆς κχστέρ ζῷ δεσὲω- 

σκαλον αὐ, κα τηρτισλλένος ἢ πα ἔςοω ος ὁ δισδείσκαλος ἀμ. 

τι βλέπεις τὸ κα ρος δον Ἴῳ ὀφϑαλμω Φ ἀδελφοῦ (ου; 

τίου δὲ δοκὸν δὶ ἐν) ἰδίῳ ὀφϑαλμῶ καὶ καταγοᾶς; ἰὰ πῶς δι- 
γαστι λέγφνἸᾳ ἀδελφῷ σου, ἀδελφέ, ἀφές ὠκξάλω ὃ κοίρ-- 

ΦΘ’ ἃ ἐν Ἰῷ ὀφϑαλμῷ σου, αὐτὸς πίω ὃν Ἰὰῴ ὀφϑαλμῶ 
σου δύκΩΥ τ βλέπων; Υποκρίζα, ἐκξζαλεοθῷτον τίει δοκὸν ἐκ 
Τῷ ὀφϑαλμοῦ σου, οὶ Τῦτε διαξ λές ὠὡκζαλεῖν “ὃ κάρφΘ» 
ὃ ον 7 ὀφϑαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου. ̓ Οὐγαρ δϊ δένδρο 

“Ἃ λ ὶ 5, ᾿νἢ ! λ ΄-" 

Καλὸν ποιοί φρήν σουχζυθον, θὲ δὲν ὄνον σι χοθον ποίου 

καρπὸ ν καλον" ἐκᾳςον γῶρ δένδρον ἀκ “ἰδὲ καρποῦ νωσκε- 

ται. Ὁ)» οἷ ἀκουϑων συλλέσοισι σύκα, ἐδὲ ἐκ (άτου τρυγῶ-- 
σι σφυλίωω Ὁ ἀγαϑὺς ἀγϑρφοπος νι ποῦ ἀγαϑοΐ ϑυσαυροΐ 

Φ καρδιας αὐτοῦ πσροφέρᾳ Κ ὠγαϑὺν "Ὁ ὁ πονηρὸς ἀνϑρϑοπος 

ὡκ “Ὁ πονηροῦ ϑησωυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ χσοοφέρᾳ τὸ πο-- 

νηρόν᾽ ὠκ ἫΝ τοί «αἰδιασεύματος Φ καρδίας λαλά ΩὉ σομα αὐ-- 
ΤΥ, ν Ι “. τῶ εἰ τας 

τού. Τί δὲ με καλεῖτε, Κυρας Κυθκε, καὶ οὐ ποιεῖτε ὦ λέγω; 

Πας ὁ ἐρλουϑρος χυδὸς με ἢ εἰκούων μου Ὧξ λόγων, "ἡ ποιῶν 
δ λ ε : : 4 εὖ Ἐν Ι! 511 « εἰ ! 1: δ ! 

αὐτοῖς͵ χοοδείζω ὑμῶν τίνι ὅτ:ν ομλοιος . ομνοιος ὅν δ 3699-- 
3 “Ὁ 3 Ἂ.» ἢ λ; 

πιὸ ομκοδουνοι τι οἰκίαν, ὃς ἐσκαλψα ̓  ἐξαϑυνε, οι ἐϑηγιε ϑεμέ- 
πλ᾽ | ΝΣ 

Δλιον ἐὐπὶ τίου περανηλημμύρας δὲ ἠυομδυης, χυθοσέῤῥηξεν 

ὁ ποΐῳ μος τῇ οἰκίᾳ ἐγείνη, 0 ἐρεϊουσε σου λεῦσοι αὐπίω" τεϑε- 
3 , αι 2 λ λ ! 

μδηίωτο γωρ οὐχὶ τίω πέτραν. Ο Ὁ αἰκούσοις χα μνὴ ποιήσοις, 
᾿ 3 9 ᾽ 2 3 λ ἣ ο΄ ' διμοιός ἔξην ἀὐϑρώώπω οἰκοδομήσαντι οἰκίαν οὐδὲ τίαὶ γε χων 

ἢ.1. 

Ζ 

᾿Ματῇ. «.Η 

Ματῇ.ζ.Α 

Ματθ.ζ 

μίδο.οἹΤ' 

Ματβθ.ιε.Β 

. Ματθ ,.1" 

Η 5 

ἰω.1γ.Β 

Ματθῇ.ζ.Α 

Ματβ.ζ 

Ματθ.ιβ. τ' 

Ματθ.β.Τ' 

Ματθ.ζ.Δ 

βωμ.8.8Β 
ἰακ.α. Δ 

͵ ΔΘ ον «ἐλ ᾿ Τ᾿ δοὺς... 

δλλ ῥοὰς Ὁ βίος; ὁ 



ὧν ζ 
δ Ψ 

" " Ματῇ. ᾿. Α 

ΚΡ, 

ἫΝ ἘΝ 

ΤΠ οὶ ζο( ἑκατοντάρχου. ιθ Πεοὶ τῷ {01 χήρας. 

Ἔᾷ ἐξος ΕὙνὰ ἘΤ. 

οἷς ϑεμδιίου, ἡ Ἶ πεοσέῤῥηξον ὁποζαμος, Κα] ̓ φύϑεως ἔπεσε, Ω 

ὀγθρετο Ὁ ἀωμάβ' τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. ἘΝ 

ἐπλήρφσε παντα (ᾳ ῥήματα αὐή εἰς τὰς αἴκοίις σ τ λαιοῦ, εἰ εἰ ἰσηλ- 

εν εἰς Καπξναούμ. ἑκατοντα ρβΆϑυ δὲ τινος δουλος κακῶς ἐ- 

χων ἐμδνε πελδᾷν, ὃ ὃς ΐω ᾿ ἀυπῷ ὁ οσιμίθος ἀκούστις δὲ θὰ τού 

[ησού. ἀπέςηλε τες αὐτὸν πρεσβυτέροις η' ῬἸουδδι ΩΝ. ἐ6φ»- 

χῶν αὐτὸν ὅπως ἐλϑων διασώσῃ ἣὸν δδυλον αὐ. ῷ τὸ εἶδα- 

νομόροι χσϑος οὃν ἴησοωυ, πουρεκα λοὺν αὐτὸν ασουδὰ! ως͵ λέ 

οοντες ὅτι ΞΕᾺ ὅτην ῶ Σ πωρέξει ζυτο" ̓αγαπτα ΡῈ ηὸ εθνος ἡ- 

ΕἿΣ Ὁ ΥΩ (να γωγίωυ αὐτὸς ῳκοδὸμυησεν ἡ ἧμιν. Ο: δ ἴησοις ἐπο- 

ρδυ: :τὸ οἵ. ΣΉΜ ἦδοι δὲ ἀυ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος Στὸ γῆς 

οἰκίας, ἔπεμψε αϑϑς αὐηὸν ὁ ἑκατόνταρχος Φίλεις, λέγων οἱ 

τῷ »Κύοκε, μη σκυλλου"οὐ γωῦ εἰμι ἱκανὸς ἵνα. χσὺ τί ρέγέμυ 

μὲ εἰσέλϑη' διο οὐδὲ ἐ ἐμαυτὸν ἠξί ἰῶ σοι τεὸς σε ἐλϑειν. δλλὰ 

εἰπέ λόγω, Ἢ ἰα,ϑήσε ται ὃ πος μου. ἜΣ ἐγὼ οὐϑεθοπὸς εἰμε 

Ὅσο ὁ ὀξοισίανζα ονόμϑυος, ἔγων σ᾽ ἐμαυτὸν σρατιῶταρ ΚΘΗ 

λέγω Ούτω πορό Τί χο  ποράμετα. Ὁ ἄλλῳ εραθυ, ΚΩ " ἐρχε- 

μι" "Ὁ “πὸ Ὁ δούλῳ μου, ποίησον ζρυ;5,». ΑἸ ποίει. Ακούσας ᾽ ὃ τοῦ τῶ 

ὃ ζησοιῷ, ἐϑοιυμασεν αὐτὸν ῃ σραφείς, τῷ ἀκολουϑοιίοτι οἰυπὼ 

ὄχλῳ εἰπε Λέγω ὑμῖν, ἐσὲ ς ον “τυ Ὁ Ἰσοοιὶλ Ὀσωύτίω πίοι» ες 

ρον. Καὶ αὶ ἡ ὑποσρόψαντες ῷ πεμῷ θέντες, εἰς (Ὁ οἱ οἰ. εὗρ ν 

ἀεϑενουτα δουλον ὑγιαίνοντα. Καὶ ἐγγυφηοον Τὴ ἐξ Φ,ἔπο- 

ρά 210 ες πολιν καλουμδυίω Ναῖν, κα (ξνεποράψοντο αἀπτῷ 9 

ΡΝ ταὶ λα Ὁ ἱκανοὶ, ἴω οχλος πολις. Ὡς: ̓  , ἤτήισε τὴ Τῇ πύλη τῆς 

πολέως, ΚΟΩ ἰδὸυ »οἰξοιομίξετ τεθνηκὼς ἧος μονογϑυής τῇ " μη- 

τελς αὐ. ὦ αὑτηί ἰώ χηρα,, ο οχλος τῆς πόλέως ἱκανὸς σἷω 

αὐτῇ. Καὶ ἰδὰν αὐτίω ὁ Κυεκίθν, ἐσασλαιτχνίαϑη, ἐπ αὐτῇ ὯΙ 
εἶπεν αὐτὴ, Μή κλαιε. Καὶ χσδοσελϑῶν ἥλατο τί της ρο "δ. οἱ δὲ 

βακέξοντεο ἘΕΜΌΓΊΣ Ἄ εἶπε, Νεανίσκε, (οἱ λέγω, ὀγόρϑηπι. Καὶ 

ἀύεκρώϑισεν δ γέκρος, Ὁ ὁ ἤρξατι λουλεῖν. ἴω ̓ ξόυχεν αὐτὸν τὴ τὰ 

χτϑλ αὐτῷ. ἔλα(ε3 φοξος ἃ ἅπαντας χα ἐδυξαζον καὶ Σ Θεων, λέ- 
οοντές, ὁπ παϑοφητης μέγας ἐγὴ γέρται ωψ ἦμεν, κα ὅτι ἐπεσκέ- 

εγος» εἰ 

ψατο ὁ 0 Θεὸς ῷ λοιὸν αὐτοῦ." Καὶ ἐ ὠἴξηλϑεν ὁ 0 λόηος σατο 0-- 

λῃ τῇ ἰουδωᾳ αἷϑῦ αὐτῷ, καὶ ἐν πείσῃ τὴ αἰδεχώρφ. Καὶ 

[ἢ 

ξς 

7 
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Κ ς Περὶ Ῥ᾽ υἰσοσαλώτων τὐοοὶ [ωαΐνου.. νὴ 

ΚΑΤ Ἄν ἈΙΟΟΎ Κ. 11ς: 

εἰπήτίειλοιν ἰωῶννη οἱ ἱ μαϑηται οἰ εἰμ «δὰ πανῶν. Ούτων. Καὶ 

«ξϑσκαλεσοίμϑιος δὺο ἧενας Τὴν μα ϑυπῶν αὐτοί ὁ [ωάννης, 

ἔπεμψε Ὡϑὸς τὸν ἴησοι »λέγων, Σὺ εἰ ὃ ἐρ λόρμδρος, ἢ ῃ ἀλλον 

παροςδοκώ μὴ; Παρουυόμϑιυοι ὃ 9) τξϑς αὐ οἱ οὐ δρές εἶπον, 

ἰωαννης ὁ ὁ βαήδιρης ἐπέςολκεν ἡμας, τεθοι βῈ: λέγων, Σὺ εἰ ὃ. 

ἐρχόμϑυος, ἢ ἥ ἀλλον πδοσδυκωμδυ; ἕν αὐτῇ 3 Τῇ ὧρᾳ, ἐθεροί- 

ἼΕυδΕ πολλοιᾷβ δυτὸ νόσων Ἢ μαεί γῶν ω πνόματων Πονηρφον, 

0 τυφ λοις πολλοῖς ἐχαιεέσοιτο ΝΣ βλέπειν' ᾿ Χποκριϑεὶς ὁ ᾿ ἐν 

σοῖς οπτεν αὐτοῖς, Ποράυϑεντες ἀποτίεἰ λουτε [ωάννῃ, οἱ ἰδέτε χὰ Ὄ 

ἠκούσοι ὅτι τυ λοι ὶ ΔὐαΘλέποισι, χωλοὶ αἰ πωτοῦσι λεχοθϑὶ 

καϑαθάξονται, κωφοὶ ἀκούοισι ἡμείαι  ἐγείροντοι, τβωροὶ 4. α- 

Ν ἴζονται. "Ὁ μακαὶδκὸς ὅζην ὃς ἐὰν μιη σκανδαιλιοϑίς ον ἐμοί 

Απελϑοντων τ: μ' ἀπέλων᾽ ἰωαννου εἦρξατο λέγην τεϑς 

Οις ὃ χλοιρ τϑα ἰωαννου, Τί ἘΠΉΡΕΤΟ 3: εἰς τίωω ἔρημον ϑεα:- 

σΡυῦτα: κουλοειλον χασὸ δὼ ἐιμου σαλόυο νον; ἀλλα ὀξελη- 

λύϑατε ἰδεῖν ; δύ ϑόθοπον ον μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; 

ἰδοὺ Ὁ ἱμαπσμῷ ἐνδόξῳ κα 0 τρυφῇ ̓ὑποαυρᾳοντες), ὧν Ὅις 

βασιλείοις εἰσίν. Αλλαῖε ὀξελυλύϑατε ἰδεῖν» ασϑϑφητίευ; ναὶ 

λέγω ὑμήν, ὁ αὐ λοσότερον περφητου. οὗτος 611 τδι οὗ γέ- 

γ)θαπῆα!, ΩΝ έγω ̓ ὐποσελλω ὦ ἀτίελον μου ζοθϑ τέϑσω- 

σοὺ σου. ὃς κατα σκδυα σά ν ὁδὸν (υ ἐμσξοθεν (ου. Λέγω ΝΣ 

ὑμῖν, μείζων Ἔ ῳ ϑϑυνητοις γαυαικῶν᾽ ̓περφητηρ᾽ ἰωαννῳ ἦ: τ βα 

ππιτοῦ ἐσείς ὀξιν ὃ Ὃ 5 μικρότερος ον τῇ ἢ βασιλείᾳ Φ Θεοί μείζων 

ἀν 11. Και παῖς ὃ λοις ἀκούσας ὃ οι τελώναι ἐδικαίωσεν ἡ 7 

τ βαδιϑεντες τ Νὰ βασῆισμα ἑωαυνε- οἱ ὃ Φαθάσαιοι Ὁ οἱ 

ἘΘΜΡΒΙΩ ἱΣ βουλίω φ' Ὁ Θεοδ ἤϑετιοῦ εἰ εἰς ς ἑαυτους, μὴ ᾿ βαπῆιέϑεντες 

εὑχοὶ αὐξ. εἰ οιπέ ὃ ὃ Κύοκος͵ "Τήι σιὼ ὁμοιώσω Οις ἀὐϑρωποις 

Δ βυεας ταῦτης: "ἡ ζινι εἰ εἰσίν ὅμιοιοι ; ὅμοιοι εἰσι παιδίοις Ὅις ἐν 

ἄρθρα ἀκαϑημῆμοις, Ω τερσφώνεσιν ἀλλήλοις, ἊΣ λέρρεσιν, 

Ηυλήσενμδρυ ὑμῖν, κ' τ ὠρχιήσοιαϑε' ἐδρίνήσοιμῆυυ ὑμῖν, ὩΣ 9: ἐ- 

κλαύσει: ἔληλυϑε γὼ ἑωννης ὁ ὁ βαήῆῖιρης μετα ἄρτον ἐθῶν 

μήτε οἶνον πίνων, ὃ λέγετε, δαιμόνιον ἐχέ: Ελήλυϑεν ὁ ὑος Τῇ 

ἀλυϑρώπου ἐάων πίνων "ὦ λέγετε, ἰδὸυ: ἄνϑέθοπος φάγος ̓  

οἰνοπὸ τῆς, τελωνῶν Φίλος Ω ἁμδρτωλῶν. Καὶ ἐδυχῳω ϑη ἥ  (ο-- 
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κα Περὶ ὃ ὀλφμασης ὧν Κύδιον μύρῳ. , 

16 ΕΥ̓ ἈΑΙ 

᾿φία δυτὺ Τ τέκνων ὁ αὐτῆς παϑτῶν. Ηρώτα δεῖες αὐτὸν νν δα! κα 

Φαθασαι ὧν, ἵνα Φάγη με αὐτα" δ. εἰσελϑῶν εἰς τίει οἱ οἰκίων 
ΤῈ ᾧαφασοου, Δυεκλίϑη. εκ ὸ ἰδὸυ γαιυή ὡν τῇ πόλει; ἥτις [ὦ ἁ- 
μδρτωλος, οὐ)πγνοῦσοι ὃ ὅτι φλὐάκειται ον τῇ “πὰ ἥ' φαρισα οὐ, 
κομίσοισον ἀλαξαφρον μώρου, καὶ στὰ σοὺ ὥρα ̓ Ους ποδὰς αἰὐ- 

Ὁ“ ὁπίσω᾽ κλαίουσοι, ἤρξατο βρέχν Οις πόδας ἀν Οἱς δα- 

κρεσί, ταῖς ϑριξὶ τῆ τῆς κεφαλῆς. αὐτις ὀξέμασσ, κὶ Ὁ κατεφίς 

λειζοις πῦδὰς αὐὐτε "Ὁ ἤλειφε: τῷ μυρῳ. ἰδὼν 2 ὃ Φαφασαος 

ὃ καλέσεις αὐν, εἶπτεν ὃν ἑαυτὸ »λέγων, Ουτος εἰ ἰὼ τϑοφη- 

της, ἐγίνωσκεν αὐτί καὶ "ἡ ποτα πὴ ἡ γαυή ἥτις ἁπ!ῷ, αὐ τα, ὅτι οἷ-- 
μδρτωλὸς ὅς. (Καὶ Χποκριϑεὶς ὁ ὁ [ησοῖῷ ὃπε τσθὸς αὐ: Σίμων, 

ἐχω (οι εἰ εἰπεῖν. Ο δὲ ἽΝ Διδασκαλέ, εἰστέ.᾿ Δύο ἰλύν 

λέται ἥσοιν δανειφῃ ἱανρὸ “ὁ εἰς ὠφεῖλε δύουείο κα πεντακόσια, δ ο 

ἑτερίδν πεντήκοντα. μὴ ἔλθντων δᾷ  αὐτὴμ ἀὠποδὸυνα! νἀμφοτε- 

ρσις ἐλαθάσειπο. εἷος οὐὖ αὐτῶν, εἰπέ, πλεῖον οὐκ ἀγαπησῷ 

Αποκριϑεὶς δὲ ὁ : Σίμων εἶπτεν Υπολαμέάνω ΟΤΙ ῷ Σ πλεῖον Σ 

χαθάσωτο. Ο: δ εἰπεν οἰυπτὸ »Ορϑῶς ἐκρινας. Καὶ σραφής ζϑϑς 

πίω σεν: τζὸ Σίμωνι ἐφη, Βλέπεις ταυτίωυ τω παρα 

εἰσήίλϑον (ου εἰ εἰς τίωω οἰκίαν, ὕδωρ ὦχι οι; ποδὰς ὙΠ ἀκ 
κα" αὗτη δὲ ζις δαυκρισίν Ἧ εξε τι ὅι πόσεις, κ) ταῖς »εᾷ 

τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ὀξεέμαξε Φίλημα μοι ὧκ ἐδῶκας, αὗτη ὃ δ 
αῷ ἧς ̓εἰσηλϑον, οὐ διξλισε κατα φιλοῦσει “ἡ τοις πόδ᾽ 

ἐλαίῳ τίω κεφαλίω μου ἐκ ἤλειψας, αὕτη δὲ μύρῳ Ἰλεψε 

μου τοις πόδας. οὗ χαίφαν, λέγω (οι οἰφέώνται οἱ  ἁμδρτίαιαὐ 

τῆς αἱ πολλαῖ, ὅτι ἠγάπησε πολύ. ῶ γδὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον 

ἀγαπᾶ.εἰ εἶπε ὃ αὐτὴ , ἀφέωνται [θυ α᾿ ἱ ἄμδρπαι. τ [ἤρξαντο 

Ἂ  ([νανακείμδροι λέγήνἐ τ᾿ ἑαυτοῖς, Τίς οὗτος ὄξην ὃς ὡμδρ 

ας ἀφίησιν; Εἶπε: δ χυϑὸς ἢ ̓γαραιχα, πίσις (ρυ σέσωκέ σέ, 

πορόυε εἰς ἀνα Καὶ ἐγ ὦ ον “πὸ ἢ καϑεξῆς. κὶ Ὁ) αὦ 

τὸς διωδευεχα ἐὰ πόλιν Ἂ κωμίω ομηρύοσων Ὁ ὁ δαήελιζὸ μᾶνος 

7 βασιλείαν Φ ΘΕ" ̓  οἱ δωδεχα  σὰω " ἀυπὸ "ὦ γαραικάς ἕμνες 

αἱ οὗ  τεϑεραπευμδμαζ στο πνόυματων πὸ γηρφον Ὁ αἰϑενειῶν, 

ἽΜαρκα! ἥ ἱ καλου μδυν Μαϊδαλίμυη ναῷ ἧς δαιμόνια ἐγῆα ὅξε 

ληλύϑε " ἰωαννα γιωή ᾿ Χυζα ὀἰρβέρου Ηρώδε . Σεσουνγα, 
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ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚ. οὐ Βια 
γ) ὅτραι μπλλὰνς αἵτινες δεηκόνοιι ᾿ἀνπᾷ Στὸ ω ὑπουρλόντων 

αὐταῖς. Σεωνιόντος ὃ 9. ὃ χλου πολλοί, κὶ ) Ὁ τ καὶ πόλιν οἰιπορόυο 

μδρων τσϑϑς αὐ, ἐπε δια παραζολῆς, ̓ Ἔξηλϑεν ὁ 0 ασείρων 

Ἴ ασεῖρα! " ̓  ατόρον παν ο: κ γ) ὧν τῷ ασείρειν αὐτὸν͵ ὃ διδυ ἐ ἀρ γα 

φρὰξ 
᾿ αὐτὸ. Και ἕχξον ἔπεσεν ϑὴ; τίω πέτραν, ω Φυὲν ν ὀξηρανϑη, 

δια τὸ μη 1 ἐχήν ἰχμαδα. Καὶ ἔχρον ἔπεσεν ὧν μέσω φ ἀκανϑῶν, 

χα] συμιφυείσουι αἱ ἀκανϑαι ἀπέπνιξαν αὐτο. Καὶ ἕτερον ἔπε- 

σαν ν δι τίω γίω "1 ἀγαϑέιυ, Φυέν ἐποίησε καρπὸν ἐκατοντας- 

πλασίονα. Ταῦτα λέγων, ἐφῶνς, Ο ἔχων ὦ τὰ ἀκούψ, ἀκουέτω. 

Ἐπηροῶν δ αὐτὸν. οἱ μαϑηταὶ αὐτῷ, “λέροντες᾽ ἧς εἴη ̓  πωρα- 

(ολὴ αὑτη. Ο δὲ εἶπέν. Ὑμῶν δέδοται γνῶναι ῶ μυφηθκα τῆς 

βασιλείας Π' τ Θεού: ὃ ̓ λοιποῖς ων ποῦραξ Ἄλαῖς, να βλέπον- 

τες μὴ βλέπωσι, "Ὁ αἰκούοντες μὴ οἷλυϊωσιν. ἔπι: ̓ αὗτη κἡὶ πα-- 
δαθολη᾽ Ὁ πόρος ὅξην ὁ λόγος 7 Θεού' οἱ ὃ πουρὰ πίω ὁδὸν, 

εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἰτὰ ὀρχέται 0 ὁ διαθξολος, Κα αἱρά ὃν λόρον 

ΧτοΊης καιρίας το: ἵνα μὴ ἢ πισείσαντες σωϑῶσιν. Οἱ δι 

᾿ Θὶ τῇ εν πέξρας : οἵ ὅταν ἀκούσωσι Μῷ χαρας δέλονται ῷ λό- 

ῥ᾽ τ ας αἱ οὗτοι ῥίζαν: “7 ξχϑεσίν, δ τϑϑς καιρὸν πισεύοισι , Καὶ 

ν καιρῷ πειραισμιοὖ ἀφίξαινται. Τὸ δὲ εἰς τα ἀκανϑας πε- 

σῦν, οὗτοί. εἰσιν οἱ εἰκούσωντες, Καὶ ιὑ πὸ μεδαμνὼν καὶ πλού- 

του καὶ ἰὲ δὸνῶν τοῦ βίω ποράόμϑυοι συμμιπνίδονται, καὶ οὐ 

τελέσφορουσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ κοιλῇ γῆ, οὐτοί, εἰσιν οἵπινες ον καρ- 

δίᾳ Και λῆ καὶ ἀγαϑή, ἀκούσαντες ζ λθλον, κατέλϑεσί, και 

καρποφορουσι, ων υὑπομονῃ. Οὐδεὶς: δ λύχνον ἅνψας, καλύ- 

γῆᾳ αὐτὴν. σκάνᾳ, ἢ ̓σοκοατω κλίνης  ῴϑησιν ̓ δλ ὠΖι 1 λυχνίας 

ἐἰχιτίϑησιν, ἣ ἵν οὖν οἱ εἰρπορδυόμδυοι βλέπιοσι ηὃ φως. Οὐ γοῦ 

651 ἄπ τ : οὐ Φανέρον γν σέτο, οὐδὲ λτοκρυφον, ὃ ὃ ν ὙΕΝ 

ὠϑησεται, Κα εἰς Φανερὸν ἐλϑη. ὐων, ον πώς ἀκούετε. “ὃς 

ΝΣ Ὁ) ἔχ, δοϑήσεται ὐπὸ" ̓  ὃς ἂν μή ἐχι, καὶ ὃ δοκεῖ ὑχήν, 

Ἔρϑησῷ) ἃ ΤῸ ᾿αὐδ. ᾿Παρεῦυ ΟΥ̓ΤῸ δ τϑϑς αὐπονὴ μήτηρ "ἡ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐ, Κα “" ἠδειυαντὸ ἀμ ΚΑ χω ἦν ἀπῇ δια ἢ: οχλον
. 

ἊΜ ̓ ὠπητίέλη : ἌΣ λεγόντων, ΕἾ μήτηρ σου Ἢ οι ἱ ἀδελφο
ὶ [(ου 

ἑςηκοσιν ἔξω, ἰδᾶιν σὲ ϑέλοντες. Ο: 9 ᾿ Σποκρι
ϑεὶς Εἶπε δὸς οὐῦ-- 

ἢ..11]. 

ὁδὸν εὰ κατεποιτήνϑη, Ω ῷ πετεινὰ ΤΩ ἘΡΉΒΕΤ κατεφα- 

Χεριια.α 

᾿ς ματθ...Β 
“δον οἹ. 

Κεφ.,β.4 

ματβ...1 

“5... 

Ματϑ ..γ.8. 

χε Γ 

Μμ2»..}.." 

Ματθ.ιβ.Δ. 

Δ)».γ.Δ 

ἽΝ ΡΗ ΐ 4, 
δ δ ἀενέξρδος ἑαυ, δ... χα σρὐο λιν ίων ὡς ἔτ 



᾿ς, 

Ματθ.η.Δ 

μὉ».. 

κΥ Περὶ ἢ ἔχιτιμήσεως δῥ᾿ ὑδώτων. καὶ ΤΠερὶ ζοῦ λετεαῖνος. 
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“οι Μήτηρ μὰ μ᾿ ἡ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ ὃν λορον ὅ τ Θροδς 

ἀκούοντες, κα Ὄ ποιοίύστες ς αὐτόν. Καὶ ἐδνετο :Ψ μι 7 Ὁ ἱώμερων, 

Ὁ, αὐτὸς Ἵψέξη εἰ εἰς πλοιον κα οἱ μαϑηται αὐτῷ, ἢ ἐἰ εἰπέ χορὸς 

αὐτοι,, Διελϑωμδ εἰ ον Ἷς πέραν" τῆς λίμνης. Και ἀὐηχθησαν. 

πλεόντων᾽ ἢ αὐτῶν ἀφύπνωσε, “ ἡ κατέβη λαιλοψ, Δμέμου εἰς 

σίω λίμνϊω,ὴ σεμεπληρουν, ἴσαι  ἐκάνδεμυ ὄνον. “πτροσελιϑύν-- 

σες 9 ) δοήγέραν αὐδι,λέλοντες, Ἐπισοίται ὀχισάτα »δαπολλυμθα. 

Ο; ο ἐγερϑεὶς ἐπεήμησε, τῷ ἀνέμω καὶ τῶ ἢ κλύδωνι τ Τῷ ὑὕσουτος' 
Καὶ ἢ ἐπουσονηθ᾽ νὰ ὁ ἐρδλύετο γαλίων᾽ εἶπε ὃ αὐηοις, Ποΐ ὅςτν ἡ 

πίςις ὑμὴν: Φοξηϑέντες ὃ 5 ἐθαύμασαν, λέλοντες, ζοθὸς δλής 

Ἄρις, Τίς ρα οὗτος ὄξην, ὅτι Ὁ ἡ Ὅις ς ἀνέμοις οὐ χιτοίασει Ω τῷ 

ὕδατι. ᾧ ὑπαωκούοισιν ἀν: Κα) κατέπλόυσεων εἰ εἰς τίι χω- 

οὐ. ̓ Γαδαρίαυων᾽, ἥτις ὅξὴν. ἀντιπέραν τῆς Ταλιλαίας. 

Ἐζελϑόντι 2 ἐυπὸ ΡΣ : ̓ γέιῦ, ὑπήντησεν εὐνπῷ ὁ ἀνγρ πς ὧκ Φ πὸ 

λέως, ὃς εἶχε δαιμόνια ὡκ χρόνων ἱκανῶν, δὶ ἱμάπον 9 οψέ- 

διϑὺ σκέτο, ὦ ον οἰκίᾳ δ ἐμϑυεν, δΛ ον Φὰ μνήμασιν. δῶν: 5 

ὯΝ ἴησουιυ "ἢ ἡλὐακράξας, τνεοσέπεσεν εἰυπτὸ, κα, καὶ Φωνῃ Ηϑς 

Ἀγ 
πγ 
β 

καὶ 

γώ λη εἶπε, τί ἐμοὶ. Κα σοι ἱμσοό υἱέ τ τῷ Θεοδδ ὑψίρου; δέομαι! 

σου, μη Με βασανίσης. ἐδ Ιαίρῆν ἰελλε γα τῷ πνεύματι τῷ ἀκᾳ-- 
ϑοιῤίῳ, ὀξελϑεῖν Στὸ ὅ 5 ἀὐϑρώπου. πολλοῖς γα χρόνοις σῖιυ: ἢρ- 

ποχαι αὐτὸν͵ καὶ  ἐδεσμαῖτο αἰλύσεσι κ πέδαις Φυλαιοτθμδμο μω 

καὶ διαῤῥήοσων ζ δεσμά, ἠλαύνετο υταῦῦ ΤῈ δαίμονος εἰ εἰς ταῦ 

ἐρήμοις. Ἐπηρφτησε. ̓  αὐτὸν ὃ ἴησοις, λέγων, Τίσοι ὅξὴν ὁ Ὴ 

μα: Ο: 5 εἶπε »Δεγέῶν: ὅτι δα μθνια πολλὰ εἰσηλϑεν εἰς αὐτὸν. 

Καὶ ποωυρέκαλει αὐτὸ ἵνα μι ὐλητοξῃ αὐηοῖς εἰς τίω ἀξυασον 

᾿ἀπελϑεῖν. [ὠ: ὃ ἔχει ᾿ ἀγέλη λρίρων ἱκανῶν ̓ βοσκομδυων᾽ - 

τῷ. δρᾷ ΚΟΙ ̓  αὐρεκαλοιυ αὐτο γα δ ίδεψη αὐτοῖς εἰς ἐκείνοις 

εἰσελθεῖν. Ὃ ἡ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Εξελϑυντα δια διβδινὰς 

γγ λώδρωπου, εἰσηλϑεν εἰς ὅι ἀϑίροις, Φὼ ον ἀϑωροα ἥ ἀγέλη κτὶ 

ΤῸ τ κρημνοῦ εἰ εἰς 7 ̓λίμνίω, κ, αἀπεπνίγη. ἰδόντες δ οἱ  βόσοντες 
Ὶ9 ὁ γεγβυημδμον, ὀφυρον᾿ ΧΟΗ Ιἀπελϑόντες ἀπηγφλαν εἰς πίω 

πῦλιν, ὦ εἰς Ὅι  ἀγροις. Εξηλϑον δὲ ἰδεῖν ὁ γέγονος, χὰ. ἡλϑον 

“θοὸς Φι ἴησοωυ, Κα εὗρον καϑημδρον ὃν ἀνϑρωπον ἀφ᾿ οὗ 

ᾳ δέημόνα ὀξεληλύϑη, ἱ ἱμαπομένον Ὁ σζυ φρονοιιυτο, ΟΝ 

ἅἍ ἐπαιζη, ἢ 

᾿μαγάμιν, 

σ᾽ ἰ 

{ Γεργσνῶν 

Γερᾳσινὼνβ 

ὁ ἐπλῆῖ, 4 

“ βυσχομδμ. 

β.γ4 



ς Γεργισηνῶν. ἡ 

» σιωεθλιξον.η χ (5 

το αϑός. τ. 

; 

σὺ αὑτῷ. ἡ 

ΙΙ Ὁ κοξα- 

σίου. β 

12 9 γὺ. ΠῚ 

κε Περὶ ὃ ΟΣ τῷ ϑηοχισεέσανγώνυ. ᾿ς Κας’ προ. Φ αἱ αἱμοβῥούσης. 
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οι πῦδας ΤΥ [ησού' καὶ ἐφοί(η,ϑησοιν ὃ ̓ ἀπήπειλαν δὲ αὐτοῖς χ. 

Φ ἰδόντες, πῶς ὁ ἔσω ϑὴ ὁ δαιμιονιεϑείς. καὶ ἠρφότησον αὐτὸν ἀἷ- 

πον Ὁ πλύτϑος τῆς φϑιγώρου. ΜΓ αδαρίευων᾽ ἄπελϑειῖν ἐπὶ 

αὐῷ,, ὁτί Φόξῳ μεγάλῳ σὰἀνελλοντο. αὐτὸς 5 , ἐμίξας εἰ εἰς ὃ πλοι 

ΟΥ εὑπέσρεψεν. ἐδέετο δὲ ἀμφ ὃ Δὐὴ ρ αῷ “  ὁξεληλύϑεζω δας 

μόνια, ἐ ) ΓΕ  ἀυπῇ. επέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ἱπσοῦ, λέγων, Ὑπο- 

φρΈφε εἰς τὸν οἰκὸν ἊΝ Κη ̓ διιροὐ ὅσοι ἐποίησέ ὁ 0 Θεός. Καὶ 

ἀπήλϑε, καϑ' δλίαυ πίω πόλιν κηρύαπων ὅσα, ἐποίησεν οἰμυπτὸ ὁ 0 ἷη 

σοιῷ. Εὐγρετο: Ἀν τῷ Ὁ υὑποςρέψαι ἢ Σ Ἰησοι Ὁ, ἀπεδέξατο αὐ-- 
ὟΥ ὀχλος. ἦσουν ὮΝ παῖντες πξοσδυκώντες αὐτὸν. Καὶ ἰδοὺ 

ἤλϑεν ἀὐήρς ὡ ὄνομα ἴαειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς (ϑαγω- 

γης ὑπηρχέ,"Ὁ πέσων «οαθις ποδὰς ΩΝ Ἰησοῦ »παρίχολ αὐ-- 

ὃν εἰσέλϑειν εἰς “ὃν οἶκον αὐτοῦ. ὃ 01 ϑυγούτηρ μονογϑυής [ευ ) οἰμπτὸ 

ὡς ἐτῶν δώδεκα, ὦ αὗτη ἀπέθνησκεν. (Εν δ τῶ Ὁ ὑπαγήν. αὐτὸν, 

οἱ ὀχλοι᾿ σἰμυόπνιγον ̓ αὐτον. Καὶ γιωὴ οὔὐσεν αν ῥύσᾳ «ἥματος 

στο ἐτῶν δῶδοκα ἧτιρ' εἰς ἰαϑοις᾿ χοδοσαναιλώσοισο, ὅλον 

βίον. ὅκ ἰοώσεν τ υχυ᾿ οὐδενὸς ϑεροιπευϑέευαι, χοοϑσελϑοῦσοι ὀ-- 

ππδτεΥ ἥψατο τῇ ἦν κραατέδου Τ' ἱμαπου αὐτῷ, κ, λον λθιμα 

ἔφη ἥ ῥύσις ΤΩ αἵματος αὐτης' Και εἰ τεν ὃ [νσυζ, Τίς 0 ἁψαμε- 

νὸς μου; Αρνουμῆρμων δὲ παντῶν, εἶπεν ὁ  Πέϑος κὶ Ὁ οἱ θεῆ αὐα΄, 

Ἐπιςώτα, οἱ ὄχλοι σἰυέχουσί, σέ 0 ἡ ἀποθλίζξοισι ΚΑΙ [ λέγης, ς 

ὃ ὠψαίυδυός μου; Ο δὲ ἴησοις εἶπεν απ μουΐες: ἐνῇ; Ὁ» 

ἔγνων δωυαμιν ὀξελϑοῦσοω « ατ' ἐμο. ̓δουσω 5 ἥ γα ὅτι ἐκ 

ἔλοιϑε, τρέμουσα ἤλϑε, τὐδϑοπεσουσο αἰπε, δὲ ἰεὺ δ αἹτ παν ἧς 

Τὸ οἰμλφ ὦ ἀπήπξειλεν ἐυπὸ ἐ ἐνώπιον παντὸς Ὑ λαιοῦ, ὡς ἰαϑη 

ραλφημα. Ο δὲ εἶπεν αὐτῇ »Θαρσέ ϑυγα δὴ Ἵ πίοῖς (ου σέ σεστυ-- 

γᾷ σε, πορόύ: εἰς εἰρίωϊωυ. ἐπ εἰ Φ' λουλθιιῦτος εἐρχετα ες πα 
οὐ οὐ ξργισὰναγώλου, λέγων οἰκπτὸ, ὅπ τέθνηκεν ἡ Η ϑυγατηρ 

(ου: “μὴ σκύλλε τὸν διδασκαλον. ὦ δὲ ἴσοις ἀκούσαρ, ἀπεκρίϑη 

οἰπτὸ »λέγων, ἣν ᾿ φοβού. μλόνον πίςευς ον σίυϑησεται. Εἰσελϑῶν 

δὲ εἰ πίω οἰκίαν, “κ ἀφηκεν εἰσελϑειν οὐδένα ̓ Εἰ μὴ ᾿ Πέξον 

ΚΦ] [Ἰώ κωξον κὰ 10 ἰωίωνίω, Ο Ἴ" πατέρ, τῆς παιδὸς - πίω 

μητέρρι. ἰξλαμον δὲ ποτές ἴᾳ ' ἐκόπήον το αὐτίωυ. ἊΣ δ εἰπτξ Μη 

κλα τε, ἐκ ἀπέϑονεν, δλλα καϑεύδ. Καὶ κατεγέλων εὐὐλο 

ΟΜΉΠπ, 

Η 
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εἰδότες ὃ ΟΤΙ ἀπεϑανέν. αὐτὸς ὺ ̓ὑκξαλων ἔξω παῦταιρ, Ἢ κραν- 

τήσωξ τῆς χάρος αὐτῆς οἐφώνησε, λέγων, Η παὶς ἐχείρου. Και 

ἐπέσρένψε τὸ Τὸ πνέμα αὐτῆς. καὶ ἀνέςη τὐραμρῆμα. ῶ διώτα- β 

ξεν αὐτῇ η δοϑέωυα! φαγεῖν. Καὶ ᾿ ὀἰξέςηισειν Θ οογεῖς αὐτῆς. ὃ ̓  

Ματθ..ΑὉ΄ πουρήτφλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπειν "ὃ γεγονός. 

οἷν θ᾽ Συϊκαλεσοί μῆνος ὃ 5 ΣΝ δωδεκα, μαϑηταρ αὐτῷ, ἐδῶκαν κῷ ὑνιν 

αὐτοῖς δαυαμιν ΟῚ ὶ ὀξοισίαν δλη ποῦτα Θ δωμόνα, καί " 

νόσοις ϑερριπεύειν' κ᾽ ἀπέςφλεν αὐτοις μηρύοσειν τίευ βασιλείαν 

Ὁ ΤΩ Θεοῦ, καὶ ἰαϑϑοιΌις ἀαϑενοιμταρ. καὶ εἴτε τέος ΟΠ, 

β Μηδὲν αἰρέτε εἰς τίου ὁδὸν, μήτε ̓ῥάξδοιρ, μητε πήραν, μῆτε “Μ᾽ 

Κεφ... ἄρτον, μηπε δργύφλον, μήτε γα; δυο χιτῶνας ἐχήν : “χα! εἰς 

μα [ων ἂν οἰκίαν εἰσξλϑητε, ἔχει γμδυετε, καὶ ἢ ἐκεμϑεν ̓ ὀξέρχεθν. καὶ ΟΜ 

Τραΐξ.1γ.}Ὲ ΡΟ] ἂν αὶ  δέξω ὑ ὑμας, ̓ὀξερχόμδιοι Στὸ τῇ τῆς πόλεως ἐκεῖ. ᾿ 
ὼ,».Β 

Μαρ.-.Β γῆς ἴοι Χ κονιορτὸν διὸ ὃ: ποδῶν ὑμὴν κόναΠΑΝΝ εἰς μδρ- 
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" β μαβια πόρμον ἐπὶ αὐτοιϊ. ᾿Εξεωρόμδροι ὃ ἢ. δὴ βΆϑντο Δ τας κώμας, τὶ 

" π Ἂς τ φατιαθα Ο ϑερφπεύοντες πανταλϑοό. Ἥκουσε: Ἀ Ηςῷ ΄ 

δὺς ὁ τέραρχις ἃ γνόμδμανὺ ὩΣ ̓δῇ παύτα, ω δοϊπὸ ρᾷ, δια 

τὸ  λέγειϑαι εἰποῦ ον δι ἰωαννης ἐγ γέρται οκ γέκρῶν᾽ τοὺ 

τινῶν 5, ὅτι Ηλίὰς ; ἐφάνη" ἄλλων δὲ, δῖε τξοφὴ τῆς εἷς ἸΑ 

[ων Δὐέξη. ὦ εἰ ΕἸ Εν ὁ Ἡφῴδες, ἰωάννίωυ ἔγω ἀπεκεφάλι- 

Ματῇ.].Βὀ  ΦΟΟδ τος δὲ ὀξίν ὁσαῖ το, αθα 5 τ ἔγω αἰκούω ζιαυτα; Και ἐζήτει ἰδέιν 
μδρ.ς.ἃ - 

αὐτὸν. Και υὐωοσρέψαντες οἱ  ἀστόςολοι διηγη στιν τὸ ἀυπὸ ὃ ̓" 

ὑποίποῦ. ΚοΙ ̓ φραλαθων αὐτοις ὑπεχώρησε κατ "ἰδίαν εἰς τὸ- ᾿ 

“πον ἔρημον πόλέως καιλουμδμης Βηθσοσδα. οἱ δ ὃ ὀχ οι γνόντες, 

ἠκολούθησεν ἀμπῷ. νος ̓ δεξαμᾶνος αὐτοιῷ, ἐλολά αὐτοῖς “πέ-- 

ἕω. ς.Α ει τὴς βασιλείας ὅ Φ Θεοῦ ΚΟ ὥὔνλφείαν ἐλθνταρ ϑεροιπείας  ἰαξβπινὰ | 

απο. Η: 5 ἁμέρᾳ ὙΉΝΗ κλίνειν' ̓πσεοσελϑόντες Ἧ οἱ  δὼ- κἢ, ΟΝ 

δέκα εἶπον ἐυπὸ. Απόλυσον ἴον οὐόδαν: ἵγαι ἀπέλϑοντες εἰς ταὶ " β 

κύκλῳ κώμας ἣ Ὅι ἀγρϑι ἢ καιταλύσιωσι, Ὁ εὔροοσιν ὀἰηισιτι- Ὶ 

σμμόν"ὅτι ὥδες φῳ ἐρήμῳ τύπω ἐσμών. Εὐπε ο τέθς αὐτοις, Δό- 

τε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ Ὁ εἰπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέν Ἷ 

τε ἄρτοι (ς δυο ἰχθύες, εἰ μόπι πορόυϑεντες ἱόμεὶς ἀροροίσωμδρ ἢ 

εἰς παντα δ' ριον ζυτον βρώματα. σῶν γὼ ὥσει ὶ δὐδρες σέν-- 

ταικιοάλιοι. ἐπε δὲ τεθς οι μαϑιπαΐ αὐτοῦ, Κατακλήατε 

αὐτοιῇ κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα. Καὶ ἐποίησοιν οὕτω χὶ ἀνέ- 



᾿φονεύξατ 

«δ. β 

4 «ἴϑίοσευμα. 
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κλινῶν ἅπαντας. Λαΐζων δὲ οὖν πέντε ὥρτοιρ, ἈΙ ἡ ις δυο ἰχθύ 

ἃς, ἀὐα βλέψας εἰ εἰς ηὸν οὐρφιγὸν, ̓φλόγησεν αὐτοις, γἡ κριτέ-- 

Κλὰσε Ὁ ) ἐδίδου Οις μαϑηταις αὔρατι ϑέναι τῷ ὃ χλῳ. Ὁ, ἐὰν 

οϑ ν᾽ (αὶ ἐχορτοίεϑησουν παντες. ᾿ ἦρϑη "δ ὁ εξ λα ΜΉΝ Ν αὐτοῖς 

κλασιμλώτων, κὸ Φινοι δώδεκα. 'Και ἐγίνετο. ον τῷ Ὁ τῇ αὐτὸν 

χοδϑσευλϑμᾶμον κατα λθνας, σδυῆοῦ Ὁ ἰκπτὸ οἱ οἱ μαϑηται, χα ἐ- 

πηιρφυτησεν αὐτοῖς, λέγῶν, Τίνα με λέρουσιν οἱ ὃ χροὶ ἐ ἐ,Οἱὃ 9 

Σὐποκριϑεντες εὐπὸ ν, ἑωαννίευ τὸν βαήδιρην' ἀλλοι: ὃ Ἡλίαν, ἀλ 

λο δὲ ὅτι τϑϑφητις οἷις ὍὌρχαι ῶν ἀὐέρη. Εἶπε: ἢ αὐτοῖς, ἍΝ 
μεῖς δα τναν μὲ λεγεῖ: :- φῇ; Αποκριϑεὶς ὃ 5 0 ὁ Πέϑος εἶ ΕἸ716, Τὸν Χερα 

σον το θ δ; Θεῤό. Ο: ῷ  ὀἰλιτιμηίσας αὐτοῖς ̓ παρήτε ΕἸλΕ μηδενὶ εἰπεῖν 

ὦυτο, εἰπὼν, “Ὁ π δεῖ ὧν ἦον τοῦ ἀὐθροπου πολλὰ παϑεῖν, Καὶ 

τοδοκεμα οϑέευ αι διὸ δ' πρεσβυτέρφον ἡ ϑργεερέων ᾧ γραμ, 
ματέῶν, Ω ὁ το τανϑέευαι, "Ὁ Τῇ τείτη ἡμέρα ἐγέρϑηναι. ἔλε- 

25: δὲ χυθὸς παντας Εἴ ἕις ϑέλει ὀπίσω μου ἐλϑειν » ἀπουρνης- 

σον τυ ἑαυτὸν πο ὥράτω (Ὁ σαιυρὸν αὐτοί" κα 9. ἡμέροιν, Ἂ 

ἀκολουϑείτῶω ἐρι. ὃς γὺ δὐ " ϑέλη τίω ψυχίω αὐτοῦ σζ ῥτολα ΒῈ 

πολέσᾳ. αὐτίω: ὃς Ἐπὶ δ Σπολέση τέο ψυχέω αὐὐζοό ἐνέχεν ἐ- 

μοῦ, δξὲ ἐπι στὸ σα αὐτίω ἣν γὼ ὠφέλειται ἀλύϑεθοπος κερδησοις Π’ 

κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ υὐσῖολι ἐσας, ἦ ᾿ Ὁ μιωϑείς ὃ ὃς ἢ δὺ ἐπαρ- 

4.81 με γὼ ὧν ἐμιοις λόρρις, Ἴξτον ὁ υἱὸς ἃ λύϑρώπου ἐπα!- 
λαὐϑήσετοι, ὅτοιν ἔλϑη ον τῇ Ἢ αὐδζοῦ νὴ τῷ παζος ὦ τῳ ἁ- 
γῶν ἀπέλων. ̓ "Λέγώ νῷ ὑμάν ἀληθῶς ὃ εἰσὶ ἰΖινες τὴν ὠσὲ ὃ ΩΣ 

κότων, οἷ οὐ μὴ γεύσονται ϑανώτου, ἕως δ ἴδωσι τ βασιλείαν 

Οὐ Θε οὐ. ᾿Εβύετοῦ ἐδ λόγοις ούτοι; αἷσεὶ ἡμέραι ὁ-- 

κω, κα ἡ πωραλοιξων ἢ 7 Πέζον Ω ̓ωαννίευ "10 ἡ ἰακωξον , ἀὐέξι 

εἰς ηὃ ὀρὸς πεοσεύξα ἀχ., Ω ἔδυ ἐτὸ ον τῶ σερσεύχεας αὐ: 

Ωὃ εἰδὸς 4: πρξθσώπου ἀμφ, ἕτερον, ( ὁ ἱμαπσμος ἀνθ, λάυκὸς 

ὁξαφραπῆων. Καὶ ἰδοὺ ἀνδρές δὺ 0 (ἐνελοίλοιν εἰυττὸ͵ δ οοτινές ἣν 

Μώσης "ὦ Ηλίας, ὁ δ ὀφϑέντες ων δοξῃ, ἐλέον Τ' δ ξοδον αὐ, 

ἰω ἔμελλε πληροιιυ ον ἱερεσωλήμι. Ο: 5 ̓Πέζος Ὁ οἱ σὰ αὐτῷ 

η ἂν  βεθαρημδροι ὑ ὑπνῶῳ. δια γρησορήσοιντες ὃ ἣ ) εἰδὸν δόξαν αὐ 

αι "ἡ 7εὲς δυο ἀνδραφΊες, (ἐνεσωταρ ὠμυτύ. Ω ἐγγρετο ον τῶ ) διαχω 

ρίζεάχ αὐζουὶ ἀπὶ ̓ αὐϑὶ εἰ ΕἸ7ΤῈν ὁ Πέζος τεῦς Σ Ἰησοωυ, Ἐπιςούτα, 

Ματβ, ;ς.Β 

᾿ μδρ.." 

Ματθ,ζ. Δ 

μ(δε.».Ὲ 

Κεφ. Ισὴ].Ζ. 

ὼ ΧΗ 

ματθ.ι.Δ, 
"ἃ ἃ 

μδρ.».Δ 

ἰω. β.Δ 

Δ Κεφ..β.Β 

ματθ.1.Δ 

μδ».».Δ 

βιάμ.β.Β᾽ 

Ματθ.,ς.Δ 

μρ.θ.Α 

᾿ Ματβ ὁ Α 
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χν 9. 

Ματῦ εἰζ. Γ 

ὭΣ 

Ματθ. ζ, Δ 

Ματϑ.,.».Α 

μδο..Ἑ 

Μαρ.θ.2 

Ζ 

λὰ Περὶ τῷ σελζουιαονϑμου. λβ' Περὶ τ΄ διαλογιζο ϑύων Ὡς μείζων. 

[Ὁ ΕὙΑΤΓΤ. 

καλὸν δζην ἡ ὕμδοι ς ὧδε ΦΠ) Ἂ ποιήστω μρ σκίαυας τρεῖς, μίαν, νὰ 

Ω Μωσεῖ μίαν μίαν Ηλία, μη εἰδὼς ὃ ο λέγά. Ταυτα: δ ἘΩ 

λέροντος, ἔγβρετο γεφέλη, και ἐπεσμίαι σεν αὐτοις. ἐφοξήϑησαιν 

δὲς ων τῷ ἐκείνοις εἰσελϑειν εἰς τίω γεφέλίω. Καὶ Φώνη ἐδὼ ἐπ 
ὼκ τὴς νεφέλης, Λέγουσοι, Οὗτος την ὁ ἧος μου ὸ ἀγαπητὸς, ̓  
ἐμ ἀκούετε. θα ἐν ἡνέϑαι ἢ Τ' φωνίω, εὑρέϑηι ὸ ἰησοις μὸ- 

γος "(ὃ αὐτοὶ ἐσίγηησοιν, καὶ , οὐδενὶ ὠπηηειλαν ον ἐκείνους ταῖς 

ἱὁμέραις οὐδὲν ὧν ἑωροίκασιν 3 Ἕγμυετ: ὃ ον τῇ ἢ ἑζης ἡ ἡμέρᾳ, 

κατελϑοντῶον αὐτῶν δστὸ Ψ ὀροις, σϊλυΐεὐτησεν ἀπὲ ὃ 2: σο-- 

λι. κοι ἰδοὺ διϑήρ Ἔστο ζοὁ ὄχλου ἀνεβόησε »λέγων, Διδοσκα:- 

ΔΕ »δέομιαι σου οἰ ίθλεψον ΠΩΣ ζ ὑό εἱον μιου, ὅτι μιονουγυῆς δι 
μόνο ὁ ἰδου πνώμα λαιμξανει. αὐτὸν, Ω ὀξαιφνης κραξι᾿ καὶ 
ἀαστε ρϑέοσει αὐτὸν γω ἡ ἀφροῦ γ0 μόγις Χποχωρά ἃ ἀπ αὐπ’. σέϊ-- 

τείβον αὐτον᾿ χὰ ἐδεηϑέευ τὴν μαϑητῶν σου ἵνα, ὑκξάλλωσιν 

αὐτὸ καὶ ἐκ ἰἐδοωμήϑησων. Αποκριϑεὶς: ἢ ὁ ἴησοις εἰπέν, Ω " 
γεαῖ ὠπίῖςος (ὃ διεοραμμένη, ἕως ποτε ἔσομαι τσϑθς μας Καὶ 

ἀϑέξομαι ὑμὴν: πυθϑσουγαγ6. ὧδε τὸν ἡδν σου. Ἐπι’ δ χυθοσερ- 

ἀθμδσου αὐτῷ εἐῤῥηξεν αὐ ον Ὡὃ δα μϑνιον σἰωυεασείροιζεν. 

ἐπετμυησε ἢ ὁ ὁ ἴησοις τῷ Ὁ πνδμαπίῳ ἀκαιϑειβίῳ,νὶ ἰάσοι το ζ 

πο δὰ, Ὁ ᾿ αἰπέσδωκεν αὐδ' τῷ πατρὶ αὐξ. Κ. Εξεπλήοσοντ ὁ πα.- 
τες ὄχι Τῇ ἢ μεγαλοιότηϊε Τά Θεοό "ἡ Παντῶν δὲ ϑαυμαζόνῶν 

ἐπὶ πασιν οἷς ̓ἐπούισεν᾽ ὃ δ ἴησους, εἶπε τές Όις μαϑητας “ 

τῷ, Θεθϑεὺ ὑμεῖς εἰς ὦτα. ἡμδν Οις λόγοις Ὁ Ουτοιρ Ὃ γα ἡος 

ἐν ἀνϑρώπου μδῃεῖ φϑρα διδδοϑει εἰ εἰς γειρας ἀγϑρώπων. Οι: δ 

ἰγνόοαυ δὶ 5 ρήημα ζῦτο, και ίω πουρανκεχαλυμιμένον ἀπ᾿ αὐῷ, 

ἵνα μη Ἰ αἴδϑτυνται αὐτὸ - ἡ ἐφοξοιώτο ὁ ἐρφτήσσει αὐὐηὸν φϑλτὸ 

ῥήματος Ουτυ. Εἰσηλϑε δὰ διαλογισμὸς ον αὐτοῖς, δ, ἧς 

δ εἴη ̓μείζων αὐτῶν .ὁ ὃ , ἴησοι; δῶν᾽ Ἂν διαιλογίσμιον Ε' χαρ- 

δίας αὐτῶν »Θλιλαξομδνθ᾽ παιδίου, ἔςησεν αὐτὸ ποῦρ ἑαω-- 

Τῷ, κα ΟἾ εἶταν αὐτοῖς, οι ἐὰν δέξηται ζυτο ποι δέον ὠχι τῷ ὁ- 

νόμαπι μου, ἔμε δέχεται και ὃς ἐαν ἐμμε ὲ δέξηται, δέχεται ῷ 

Χποςείλαντα με. γὼρ  μικρόαβ Ὁ» ὁ Ψ πασιν ὑμαν ισώργων, 
εοροὸς 2} 

“ ΟΠ ἐςοι μέγαρ. ᾿Αποκριϑεὶς ἢ ὃ ἰωάννης εἰ Εἰστεν, αρρρ 

δομδυ ζενα, ὁ) 21 τῷ ὀνόματισου ὠκξάλλοντα ῷ. δεουμόνια;, ὃ 

ποι 

ὋΞ9 8 Ι 

 Σ Ὑ]) 

θμπι.β 

ς ἐπίφ." 

4ἐδωργεὶ 



λγ Περὶτῷ μὴ φχιτρεπονϑρθου οἶκολουϑεν. λσὶ Περὶ ὀῥαδήηϑέντων ἑόδομήκοντα- χν 

ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥ͂Κ. 123 
ἐκωλύσοι δ. αὐ, ὅτι ω ἀκολβυσει θ᾿ ἐμ. Καὶ εἰπὲ ἄσεθς 

εὐ ὅκα αὐτὸν ὃ ὁ ἴησοιξ, Μὴ κωλύετε "ὃς ὁ ἀκ ἔστ! καιϑ. ἐμὴ, υὑσσὲρ ἡ-- 

μ μὴμ ὅξιν. Εϑμετ: ο “) τῷ συμπληρουάϑοαι τας ῥ ἰἑμέρας τῆς ἐ- 
ναλήψεως αὐτοῦ. κὰ ἈΚ αὐτὸς "Ὁ ̓ἀϑεϑσωπον αὐτῷ ᾧ ἐρηδαξε ὅ ἘΡ- 

᾿ρδεας εἰς ἱερεσαλήμ,, ᾿ ἀπέςηλεν αἀέλοις χσο9 τυδοσώπου Η 
γπίχιν. δ. αὐτοί .κὶ δι ποράυϑέντες εἰσηλιϑον εἰς ̓ κωμίωυ Σαμδράτων, ὥςτε 

ὑτοιμαστε οἰυπτὸ. γὰ Ὄ σκ ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι ω τϑϑ σαντο, ἐς ἦω.δ. 

μὦ ποράμόμϑρον εἰ εἰς Ϊερουσοιλήμ. ἰδόντες δ ὦ μαϑηταί ἀν᾽ 

ἰακωξζος ἑωαννης, εἴπον, Κύεκε, ϑέλεις ἐπω μὸν πὺ ΜῊ καΐα- 

Οίϑαιδσο τῷ ΤΩ οὐρανοῦ, καὶ ἀὐαλῶσοι αὐτοις, ὡς "ἡ Ηλίας ἐ- 

ποίησε; Σσραφεῖς εἶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, Καὶ εἰπέν, Οὐκ οἱσδουτε 

8 ὑμεῖς; οἷου πνόυματὸς ἐς ὑμεῖς. ὃ γαρ ὭΣ τοῦ Δλὐϑρώπου γε ἴζλϑε 

ψυχές λύϑρωώπων Ὑὐπολέσει Χλλα, σζω σοι. Καὶ ἐπορόυϑηοῦ εἰς ταὶ 

4 ἑτέραν κωμίω. ᾿Ἑγνετ; ϑ  ποράμομδυ ων αὐτῶν ον Τῇ ὁδῷ, ὠ ΜατιυνΒ δ 
: εἰπέ τις χοὸς αὐτὸν. Ακολουϑήσω σοι ὅπου οι ἀπέρχῃ, Κύρμε. 

Καὶ εἶπεν οἰμπτὸ ὁ ὁ ἴησοις, Αἱ δλωπεκες φωλεοις ἐχοίσί, καὶ ἃ 

πέτεινα (} ᾧ οὐρωνοά κατασκίωυωσφ᾽ ὃ ὃ ἡος τοῦ ἀνϑρώπου ὁ δ 

ποῦ τίω κεφαλίω κλίνη. Εἰπε: ὃ χϑὸς ἕτερον, Ακολοῦϑε ᾿΄ Ματθααῖ 

ἊΝ ῥείς δ εἰπε Κύρμε, θλ βεψον μοι ἀπελϑοντὶ ζρϑῴτον ϑα- Ἢ 

ψαι ῷ πατέρα μϑυ. ̓Εἰπε: . ἀπὲ ὁ 0 ἴησοις, ΑΦες ζι; γεκροιῷ ᾿ τες 

ϑανψαι Οι ἑαυτῶν γέκροις συ ο ἀπέλϑῶν διαήελλε τίω ΩΝ | ἣ 

Σ᾿ λείαν Θεού. Ἕἷπε: ἢ χαὶ (οὶ ἀφ Θ», Ακολουϑήσω σοὶ Κύεε, Ἂ 

τσέϑτον δὲ δ ιρεψον μοι. Σσοτάξαϑαι Ὅις εἰς ᾧ οἱ σἰρκὸν μου. 

᾿ Εἶπε’ ὃ χσδϑς αὐτὸν ὁ ἴησοις, Οὐδεὶς ὄχιξαλων Τχεῖροι αὐῷ 

οὐ ἐφ’ ̓ἀἀροζον, ὦ" βλέπων εἰς ὁ ὀπισώ, δὔϑετος ὅξην εἰς 1 Ὑ Θασι- 
τὸς Δεῖ λείαν ϑ' Θεό. Μετὰ δὲ ταῦ Τὰ. ἀνεδῳξεν ὁ 0 Κύ. 

᾿μαϑυπαὶς. ἢ 2 κ ἑτξοις ἑξ δομύκοντα, "ὁ μ ἀὠπέςφλεν αὐτοις αγῶ ̓ δύο ζος 
γ πρὶ εἐδδομή- 

ΤΠ δι, χοδϑσώπου αὐ, εἰς πασοων πόλιν ̓  τῦπον οὗ ὁ ἐμδνιν αὐτὸς ἐρ- 

" βδβεζ: ἔλεδυ ἼΩ τεὸς α
ὐτου, μὴ ϑερασμιὸς π

ολιβ, (ὃ ὃ Ματθ.».Δ. ᾿ 

ἐργαται ὀλίϑοι. δεῆϑητε οὐὖ Ψ Κυρίου ὥ ὅ ϑεθλσμού
 ὅ ὅπως ὄκ- 

δὲ 

ἃ 
ρ ξαλλῃ ἐργαται εἰς Ω ϑεθασμὸν αὐτοῦ. ὑπάγετε "ἰδοὺ ἐ ἐγω, ὡ-- Μματθ...Α χὰ 

Ξ μδ».ς.Α εἷ 

᾿ πορέλλω ὑμας ὡς ἄρνας « μέσω λύκων. Μη ὶ βακεί ξίτε 4: Ἄ 

λᾶντιον μή πήραν, μηδὲ ὑὑποδηματα" Ὁ ὁ μηδένα ̓ἀλ
 τίω ὁ "ἢ “:8ασ..}. 

μῷ δῦ αἰ ασεισηϑειὰς ἰὼ σὶ διὸ οἰκέων εἰσέριχηοϑε, ΖΌΦΟΥ λέγε, 

᾿ 

Ζ , ἐν, Ν" Ἄ. ᾿ π.ὶν { ἐδοίιξο: . ......,ιὄ.ἅὕὩς ἀμ νιβτλαυνέρες .... 



124 ΕΥ̓ΑΓΤ. 

Εἰρίμυν τῷ ἰκωζούτωκὶ ᾿ ἐὰν μδρῃ ἡ ἔκει. ἡὸς ἐρίουης, ἐπαναπαι- 

σῷ ὁ ἐπὶ αὐδὰν ὲ εἰρίων ὑμδμ-εἰ 5 μήγε, ἐφ᾽ μας ἐ ἀϑακαμνᾷ. 

Β Ἐν αὐτῇ 5 Τῇ οἰκίᾳ μδμετε, ἐσϑίοντες ς χρη πίνοντες ἴῷ ποὺρ αὐ" μα 

αΤιμι Ὁ ᾿άξιος γδὲ ὃ ἐργώτης τοῦ μιωϑοῦ ̓  5 ὅδι.᾽ Μη 1 μεταβαινετεοξ ᾿ 

μῶρ.-.Β οἰκίας εἰς οἰκίαν. Καὶ εἰς ἰιὼ σγ δ πόλιν ἐἰσέρχροϑε, ῶ δρωδ ΡΣ 

ὑμας, ἐδϑιετεζα αὔὐραπιϑεμῆμα ὑμῖν. καὶ ̓ϑεραιπεύετε Οιΐ ἐν 

αὐτὴ αἰαϑενεις" τὰ λέγετε αὐτοῖς, Ηηήρων ἐφ ὑμας ή ἱ βασιλεία, 

ΤΠ Θεού. Εἰς ἰεὺ σ δλὺ πόλιν εἰσέρχϑεϑε, ὦ μη δέχωνται ὑμας, μιοΐ 

 Τ , ὀξέλϑοντες εἰ εἰς τας πλατείας αὐτῆς, ἔπατε, Και 'ῷ κονιορτὸν 

Ἂν κολληϑέντα ἱἐμανὲ ὧν τῆς πολέως ὑμὴμ," ἁπομαοσῦ μθαὺ ὑΞ Πἀ ἢ 

μᾳν. πλίω ὕυτο νωσκέτε, ὅτι ἤγίρον ἐ Φ' τ , ᾿ βασιλεῖαι τῷ ἰδ. 

Θεού. λέγω ὃ ) ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις τ τῇ ἢ ἱἑμέρᾳ ὁ ὑκαίνῃ Δύεκτο-- 

πονοω ΤΩ - ἔραι ἢ Τῇ ἢ πόλ ἐκαίνη. Οὐα σοι Χωρᾳζὶ “ “" (οι Βηθ-- κἔ 

Γ᾽ σαϊ]δδω, ὅτι εἰ ον » Τύρῳ ΑΙ Σιδῶνι ἐδ. οντὸ αἱ διευάμεις αἱ γε-- 

β γομδναι ω) ὑμῖν, παλαι ἄνον σιυχκῶ ἡ «ποδζυ καιϑήμδυαι με- 

τενδησοιν. πλίω Τύρῳ Ω Σιδῶνι ἀὐρατοτερον ἐςου ον τῇ Ἱ κρίσά, 

ἢ ύμαν. κ συ , Καπβναουμὴ ἡ ἕως “ ᾧ οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσει, ἕ ἕως ᾧ- 

εὐὐρμὸς δου καταξιξ αμεϑηση.᾿ Ο ἀκούων ὑμῦμ, ἐμιοῦ ἀκού φ δ αὐϑετῶν "ἢ 

ὑμας ἐμέ  ἀϑετεῖ ὁ 5 ἐμ ἀϑετῶν, ϑετει. ὃν ἀπορείλαντα με. 
πέρρεψαν ὃ 5 οἱ ἐδ δομυηκοντα μ χάρας, λέοντες, Κυοκερὴ " "δι, 

δὰ δαιμόνια. ̓ ὑποταοσέται ἡμιν ον τῷ ὀνόματι ᾿ υ.Εἶπε3 Ἵν 
τοῖς, Ἐϑεωρουυ ἢ Σ᾿ σωταναν ὡς ἐςρωπήν ὡκ 7Ὲ Ὁ οὐρανοί πεσον-- 

τα. δὸ υ' διδωμὶ ὑμῖν τίου ἐξουσίαν δ; πατεῖν ἐπαϑω ὄφεων κα “ 
Δ σκορπίων, ὦ ὅχι πῶσων ᾿δαραμιν 5“ Κα ἐγθροό, ( οὐδεν ὑμας: φ 

μη 1 οὐδυνήσῃ. πλίευ: ον Ούτω μιὶ χαιρέτε, ὁτιζα σνδματα ὑ ὑμαν 

υὑποτάονῷ) χαιρέτε ὃ ἡμαλλον ὅτι ἃ ὁ ὀγὸ ῥατὰ ὑμὴ! ἐγραφι "Ζ' 

ὙΣΔ. φῤοῖξῳ Ξρανοις. Ἕν αὐτῇ τῇ ὧρᾳ "γαλλιάσευτο τῷ πνόυματὶ ὃ 

ἰησοις, ὁ εἰ Εἰτεν ,Ἑξομολοροῦμαί, (οι πο. κύδκε Ἂ ὑο λονεν υ 

Φ γῆς, δι ὠπόκρυψαρ- ταῦτα Χτο σοφῶν κοι σίωυέτων, Καὶ ἀ- 

πεκαλυψας αὐτὰ νηπίοις. γα! ὃ πατὴ ρ᾽ ὁπ οὕτως ἔγυ ἐπ 4 δὺ-- 

κία ἐμιχοθ9:ϑέν. (ου. Καὶ φραφεὶς χσδθς ζει μαϑηταρ, ἐπε, ᾿ 
Πάντα παρεὸν. μοι αὑτοῦ 5 5 παῖϑϑς μου" Ἢ οὐδεὶς ινῶσκ ἧς "ϑ 

ὄξιν ὁ ύος, εἰ μη ὁ πατήρ 'καὶ τς ὄξιν ὁ πατήρ, εἰ μη ὁ ἡδς, καὶ 
ῷ ἐὰν βουλῇ ὁ ὃ ϑ ἧς ἀποκαλύψαι. Καὶ σραφεὶς χσϑὸς Οζι ε 

᾿ἥ . 

͵ 

-,ὦ- 

ἜΣ ἃ ὶ "ῷ ἀγω 1} 



λὲ Περὶ τῷ τ ἐπϑρωτήσθμηος “' τ' Κύριον γομικού. λς: Περὶ ἐ δυπεδέβη εἰς Τυὶ ληφας. ὃ κῶν τ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΎΚ. τς ἑ 

αὐαῖν. β μαϑηταξ, 'κατ' ἰδίαν εἶπε, ̓“Μακάομοι ῷ ἐφϑαλμοὶ οἱ βλέ- Ματβ.1γ.Β 

ποντες εὶ ᾿βλέπετε. λέγω δι ὑμάν, ὅτι πολλοὶ τσθϑῷη ἘΠ Ὁ βα- ἘΣ 

σιλεῖς Ἰϑελησουν ἰδεὶν ὁ ἅ ὑμεῖς βλέπετε, Ο ἐκ εἰδὸν᾽ καὶ ἀκούσει 

λέ ἃ ἀκούετε καὶ “χ, ἤκουσαν. Και ἰδὸὺυ γομεκὸς τις ἀϑέςη,ὠκπει- μὔαχβις 

ε δρίζων αὐτὸν τὴ λέγων, Διδδισι μα π ποιήσας ζωίω αἰώνιον 

ἀληρθινρυίουκϑ Ὁ εἶπτε Ζσϑϑς αὐτὸν; Ἐν τῷ γόμῳ τί γεγραπῆαρ 

πῶς λὐαγινῶ σκεις ; ΟΣ ὃ ᾿ Χτοκριϑεὶς εἶπεν ἰ᾿Αγαπὴ σής Κύριον Δᾶτις. 

Ὧ Θεὸν σου οἷ ὃ ὁλης της καρόιας ἐπ λελον "6 δλής τῆς ψυχῆς 

ὅποι ῶ ὀξὸ ὁλῆς τῆς ἰχϑοςς σου, ΘΗ ιὁξὃ ὁλής τὴς διανοίας (ου" "ἡ 

τὸν ἘΠΟΤΕ (ου ὡς σεαυτὸν. Εἶπε" , ἀυπὸ, Ορϑῶς ἀπερίϑις: 

κκβ ζρυτο ποῖ Ὁ ὸ ζισν. Ο: δ ϑελῶν δωζοηοιίω ὁ ἑαυτὸν, Εἰ τέ τθθς ζ ἀν 

λα ἴησοιω, Καὶ τς δ ἱλου πλυσίον; Ὑπολαξων δὲ ὁ ἴησοις εἶπεν, 

Ανϑρρπος ἕις κατέραιγεν ἀπὸ ἱερουσουλήμι εἰς ἰεοιχω, κ λη- Ζ 

ςοῖς αὐ έπεσεν, δ ̓  ἡ ὠκδυσειντες αὐ. "Ὁ πληγας λιϑεντες π 

πῆλϑον “ἀφέντες ἡιμιϑουνη τυγχάνοντα. Κατα συΐκυο αν ἢ ἡ ἱερεις 

τις κατέραμεν ον τῇ ἡ ὁδῶ ἐ ἐκείνη “Ἢ δ ἰδὼν αὐ »λύτιπουρηλϑεν. Ο- 

μοίως 5 χὰ χδύγτης νόμλυιΘ. κα κι ἢ τόπον. ἐλϑων ὦ ἰδὼν δω- 

τιπουρη λα. Σαμδρείτης δὲ τῷ ὁδεύων, ἤλϑε κα τὶ αὐτὸν. χα! ί- 

δῶν αὐτὸν οἐαασλοιγχνίοϑη, Κα Ι πσϑϑσελϑιον κατεδησεΐῳ Ῥαυὺ.- 

γεὶ- αὐτῷ. ς οὀηηχέων ἐ ἐλαωμον ὃ νον" ὀλιδίδασας δὲ αὐτὸν ἐ- εν ΘΗΝ 

πὶ τὸ ἴδιον χπίρυ Ὁ» ἦγανῆν αὐτὸν εἰς πονδόχειον, Ὁ ὃ ἐπεμδγϑη ἑ Ἢ 

αὐτο" α ̓ οὐ πὶ τἰὼ αὐθλον ὀξελϑων, ὠκξαλων δύο δύωάεκα, 

ἔδωκε τυ Ὁ πανδόχει; ἊΣ εἶπεν οὐμπτὸ Ἐπιμδιίϑητ αὐτῷ, και ὃ, ὃ, τί 
ἂν χσροςδαπανή σης, ἔγω ων τῷ ὑπαινέρχε ὅθε! με, ἀποδῶσω Ἷ 

τίς ἾοΝ ἢ Ουτων τὴμ τελῶν δοκῶ σο! πλ' σίον γεγονέναι ζ ἐμ- Η 

πεσόντος εἰς ἴοις λήςσαις: Ο: Ὁ εἶπεν. Ὁ ποιήσεις τὸ ἐλέος μετ ἫΠ 

λζ τῷ. Εἶπεν ουν ἜΤΤΕΣ ὁ ἴησοι; »Ποράου, κ συ ποίᾳ ὁμοίως. Εγε- 

γέτο ν ὧν τῶ Ὁ πορδυεοθςαὐτοις νὰ αὐτὸς ἐσηλϑεν ὲς κωμίωενά. 

γι ̓ δὲ τις ὀνόματι Μαρϑα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς δ. οἰκον αὐὐ-- ἘΝ 

τής. . Ὁ τῆδὲ Μὴ ἀδελφὴ ̓ καλου μδύν Μαρία, ἣ ἡ φφρακαϑι- Ε 

τ ὐϑὴ - στυσοι πὸ τ Όι; πόδας ὅ τ Ἰη(οό᾽, ἡκουεῖ λθ ον αὐ. ἢ 5 ̓Μαρ 

ΕΜΑ 9 τϑαέασαιτο θὰ πολλίμω διακονίαν. οὐληςᾶσοι ὃ ο εἶπε, Κύ- 

ε,5, Ε ἐμὰ σοι τι ἡ ᾿ ἀδελφή μ8 μόνίωυ με κατέλιπε διακονεῖν; 

εἰπὲ οι αὐτὴ ἵνα μοι σἰυαγπιλοίζηται . Αποκριϑεὶς δὲ εἶπεν 

λζ Περὶ Μαρ θας ἡ Μαρίας, 
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Ε} Ματῦ.ς.Β ια, 
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-- “ν “ Ὁ» ! λη Πεεὶ τὴς ασδϑσευχῆφ. λθ Πεσὶ τῷ ἔχονηος δα μϑνίον κω ον. 
ἡ 

ΕὙΥΆΑΈΤΙ, 
5. τ κι ὰ "Ὁ" Ι Ι ἂν Ἀ αὶ ( Ζ ) ὌΝ αὐτῇ Ἰησοῦ; Μωρθω μαβϑο ΕΘ ΆΜΡσΙ; Ὁ). τύυροα ἼΟΣ 

ς Ε οὐ 3 λ [ Ν 9} 

πολλα" ἑνὸς δὲ ὅπ, χρεία . Μαρία ὃ Υ ἀγωϑίωυ μεθλόὰ ὦξε- 

λέξατο, ἥτις ἐκ ἀφαιρεϑήσῷ) ἀπὶ αὐῷ, “Καὶ ἐϑυευ 
ον πῷ 41) αὐτὸν ον τόπῳ εν! χυδοσευλόμδρον , ὡς ἐποω σοι, 
ὌΝ Ἄς Μὰ ὶ ἢ ε ᾿ν 
εἶπέ τις τἷμ μαϑητῶν ἀυ χσοὸς αὐτὸν, Κύρμε, διδοιξον ἡμᾶς 
χαδοσεύχε αι, κοιϑτὼς κὰ ἑωάννης ἐδιδαξεῦις μαϑητας αὐ. 

Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ταν χυθϑσεύχηοδε λέγετε, Παρ ἡ μὴ ὁ ὼν 
ἫΝ 5 -" ε Ι Χο" ᾿ ( ἄρθρα ἢ λα "τὰ Ι 

ις ουραγοις, 2. Πα ΟΕ “5 ονομῶ ἰοὺ ἡ ϑετῶ ἥ ῬΩΡΛΔΕΙΣ σου" 

“ἡνηϑήτω Ὁ ϑέλημα σου, ὡς ὃν οὐραγῳ,, καὶ οὐ Ζὶ τῆς γῆς .7ὸν 
ἄρτον ἡ μὴμ τὸν οἰ χιούσιον δίδου ἡμᾶν τὸ καϑ. ἱξμέραν : Καὶ ἀ- 

εν ες ς λ ὃ ᾽ ΄ » 
Φες ἡμαν τας ἁμδρπας ἡμλμ'καὶ ).Ὁ αὐτοὶ ἀφήμδυ παιντὶ ὁφᾷ 

λοντι ἡμῖν. Κα] μή εἰσενέζης ἡμᾶς εἰς πειδφισμλον, λα ῥυσαι 
ἡμας στὸ Ὁ πονηροῦ. Και εἰπε χσδός αὐτοῖς. Τίς ἐξ ὑμὴμ ἐ- 
ζει φίλον, Κα! πορδύσεται χϑὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, Κα! : ἐἰπη 
ἰυτὸ, Φίλε χρῆσον μοὶ Τρεῖς ἄρτοις ἐπειδὴ Φίλος μου “,5εγέ- 

3 ε Ι ᾽ 2} « Ε 3 [ῶχ νέτο ὡς ὁδοῦ σσοῦὺς ΜΈ, φ Ἐκ ἔχω ὃ ποωρα ϑήσω οἰυπιϑ"κοἰκεῖνος 
ἔσωϑεν Σστοκριϑεὶς εἴπη, Μή μοι κόποις πωρβεχε" δὴ ἡ ϑύρρι κέ-- 
Κλάςου. "0 ζᾷ ποδία, ιμου μετ ἐμοΐ εἰς πίω κοίχζου εἰσίν"οὐ δύ:- 

᾿ πε. ᾽ λ ἂν ! δ» ὩΣ 9 9 Ε ) να μαι! ἀύαςας δδυαι (οι. λέγω ὑμῶν, εἰ κὶ οὐ δωσῳ οἰυπτὸ διμα- 
λ 2 3 9 5 2 σας, δεοὶ τὸ 61) ἀν φίλον. διάγε 1 ἀμ αἰδῴαν ἀμδ; ἐγερϑὲς δὼ 

» 2 ε΄ ) Ι ο 3 λεοω , τῳ ἱ σά εἰμπτὸ Οσζυν Δϑήζει. Καγω υμαν λέγω, Αἰτεῖτε,» δὸϑήσεται 
ξ Ὁ ΕΝ « 3 εν Ὁ“ ὑμαν" ζητεῖτε, (α! δ) ρησετεικρούετε, »ὴ Δύοιγήσεται ὑμῖν. παξ “Ὁ 
το, ὦ | Ἐὰ εν το, τ: - ᾿ ο ατῶν λομξαν4, Κα ὁ ζητῶν ϑὑοίσκα. ῶ τυ κρούοντι ᾿ᾶγοι- 

Ι » 19 ες ! : εξ ) ' γήσεται!. Τίνα, δὲ ὑϑμῷ σῶτεροι αἡτήσᾳ 0 ἡος ανρτον, μὴ λί 
2 Ι 3 3 2 ὯΝ λ» 2 ᾽ » 

ΟΡ ὀ]ιδῶσ ἄνπῳ: ΕΊ κ᾽ ἐγθυυ, μὴ ἀντ ἰχθύος ὄφιν ἐἰχισοωσα 

εἰυτοὺ; ἢ (Ὁ ἐὰν αἰτήσῃ ὠδν, μυὴ ὁ ιδωσ ἀυπὸ σκορπίον; Εἰ οὐ 
ς εν ὶ ε » 4 ον ὑμυεῖς πονηροὶ ὑπὸ ρχοντες, οἰσίδετε αἰ γα ϑοὶ δόματα διδόναι ζις 
! ς ἘΥ Εν ε ς 9 3 -“ γέχγοις ὑμὴμ, πόσω μᾶλλον 0 ποτήρ᾽ 0 ἐξ οὐρανοί δωσῴ σνευ-- 

ε ω0ΦΦ“ 3 ΤΟΣ 3 ο φυ ἷ 

μα΄ ἁγονζοις αἰτοῦσιν αὐτον. Καὶ ἰὼ ὡκξ ἄλλων δδωι μονιον, 
ιν, Ὁ μὰν 00} γ.Ν ἐξ}... ! δι.» χρ αὐτὸ ἱευ κωῷον. ἐγένετο δὲ Τῷ σδωμμον ἴς ὀξελϑοντος. ἐλφ.- 

.ς ! λ ᾿Ὶ τ 9 9 ω λήσεν ο Κωῷος " Χοὴ ἐθαύμασαν Ω ὄχλοι ,πινὲς δὲ ὡξ αὐτῶν 
ἐὰ υνπ-. ( δ 57 Ω» ᾿ , ἱ λ εἰπόν, Εν Βεέλζε οὐλ Ὡρᾷϑντι ἢ: δαιμονίων ἐκξ αλλά ἃ σίδυ-- 

“ 5." Ἁ ] ᾿ “Ν ». ») Πῦρ» 0 3 3 μόνια.. Ἐπξοι δὲ πειρφίζοντες, σήμίειον πο οἰμλῳ ἐζηηθιω ὡ ὡ- 
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ν 3 ) βως, ὶ 5. Ι͂ [ “" » Φἥ΄Ὺ. ο υ ΤΟ ραγε αὐτὸς δὲ εἰδως αὐτωνΐᾳ διανοήματα, εἶπτεν αὐτοῖς, ΠΙὰ- 

μη “ἄνηῳθ τ 
εξ 

ς 

ρκϑ γα (πυά: δ 

1 ἐρδιβιγιεις 

ὅτεπῶς δῖ ἢ ( 

" ᾧ ᾿ ̓ 

πωαῖ ὀιθῖν ας 
χφ; βΎ" ᾽ν 
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“ πρὶ ἃς ὧκ τῷ ὃ ̓γλου ἐπαρασης φωνῖω. μα Περὶ τ εὐτοιυύχων ση (μεῖον. 

ΚΑΤΑ ΑΟΎΚ. τ Μὲ 

σοὺ βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτίω διαμεραεϑεῖσοι ἐρημουται, Καὶ οἶκος 

δι οἱ οἰδζον πιτῆει. εἰ δὲ καὶ ὃ σοιτανας ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίδν, 

πῶς κοι ϑήσετοι » βασιλεία αὐτα: ὅπ λέγέτε, ων Βεελζξουλ 

ὠκξλλῳ μεΐα δαιμόνια. Εἰ ἣν ἐγω ο» Βεελζεξουλ ὑκξάλ 

λωΐζᾳ δδωμώόνια, ὯΝ υοι ὑμδμμ ον τινι" ὡκ( ἀλλοισι: διὰ τοῦτο 

Ἐριταὶ ̓ὑμὴμ αὐτοὶ ἐζονται . εἰ δὲ ὧν δακτύλῳ Θεοόύ ὠκξάλλω 

ἴα δαιμόνια, ρα; ἐφϑασεν ἐφ ὑμας ἡ βασιλεία ΤῈ Θεού. 

τπωδὶ ἰχώρος καϑωπλισμένος Φυλοίανι πίω ἐ ἑαυ τε αὐλίευ, 

Ψ εἰρίμυη ἼΣ ΧΟ, ἴα ὑπαρλοντα αὐ " ἐπα ἊῈ ὃ ὁ ἰρμυρότερος μα ἐ- 

πέλϑων γυνήση α αὐτὸν, 7 πανοπλίαν δ Ὁ εὐρέ ἐῷ ἡ ἐπεποίϑᾳ, 

δ ̓ σκῦλα: ον τὶ να τή λ τὴν μὴ ὡν μετ ὁμοῦ, κατ ̓ἐμού 

ὅτ κὶ Ἢ ὃ μή σἰδυαγων ΜΕΤ τ ἐμοῦ ,σκορπίζΆ. ὥτων ἀκα ϑοιρτον 

σνευμα ὀξελϑη πο Ὁ: ἀνϑρθόπου, δέρχί) δὲ ἀγύδρων τπῶν, 
“ [ | 

ζντοιώο ἀνώποιυσιν μὴ εὐξάσκον, λέγ, Ὑπορρένω εἰς δ᾽ οὐκοῦν Δ 

μ8, δεν ὀξηλϑον. Καὶ (ἤν δὑοκσκᾳ σεσουρωμῆυον ῶ ἈΕκοηαι 

μϑρον. τῦτέ πορδύετωι 0 ἡ ὥραλαμξανᾷ, ἐσῆα ὃ ἐὰν, τὰ πνόγματα 

πονηρόγξαι ἑαυ, ἰσελϑόντο κου του (Ε! ἐλοει. ὀγν ἐχα- 

τὸ Τὰ ἀνϑρώπου ἐκείνου χείρονα, ἯΙ ωορίῶν. . Ἐλυετοῦ ἣ ον 

τῷ Ὁ λέγάν αὐτ' ταῦτα ,ἐπώρασα τίς γιλὴ ̓ φονίωυ ς ὧκ ὥ' ὄχλου, 

εἰπέν ἀπὸ, Μακαρκαὴ κοιλίῳ ἰὠ βα στισοισοι σᾷ καὶ μαςοὶ 

οι ἐθήλασας. Αὐτὸς: 5 εἶπε ΗΝ  θυμύδνμια καιροὶ Θ ἀκούον- 

ἥες ῷ λόγον "Θεοῦ, ῶ Φυλαι οποντες αὐτὸν. ὝΤων: : ὄχλων 

ἐπαιϑοϑιζου δύων ἤρξατο λέγάν Η ἥυεα αὕτη ̓πονὴ κ
ρῷ ὙΠ “σης 

με ον Θπιδῆς "Ὁ σημεῖον 9 ἐ δυϑήσεται αὐτῇ, εἰ μι
ν Ω σημεῖον 

ΐω γνῶ Κ᾽ υερφύτου: καϑως ΡΣ ἐγένε
το ἴωνας σημλειον ζοις Νι- 

νά) ἐἰω; ὕτως ἐςου κ ὸ ἡ τ Ὁ ἀνϑρωπου τῇ ἡ ἥνεῳ του τη. 'Βασὶ 

λιοσῶ γοτοῦ ἐγέβ. ϑήσᾳ)« Ἢ ΤῊ ἢ κρίσᾳ μγ ΤῊ Ῥ ὀύδρων Ρ ρεας τοιῦς- 

ὯΝ Ὁ ̓ χαακρινά αὐτοι(' ὅτι ἦλϑεν ὧκ ἢ: περοιῶὼν Φ γὴ γῆς ἀκουστε! 

ζ σοφίαν Σολομῶντος" Ὁ δ ἰδὸὺ πλεῖον Σολομῶντος 
ὦδε. 

δρες Νιν δ ἀνα φησον,) ὁ ΟΨ τῇ ἢ κρίσᾳ μυ πλῷ ἥε
ας τουυτς, Ἂ κα- 

ζακρινουσιν αὐτίευ" ὅτι μετενόησεν
 εἰς 5 κῆρυ)μα Ϊωνα: γ) ΕΣΗΆ 

πλεῖον ἴωνα, ὧδε. Οὐδεὶς ὃ λύχν ΟΡ ἅψας, εἰ ες κρυηῆον ΝᾺ 

σιν. οὐδὲ ι'πυὸ ῷ μόδιον, ἊΝ πὶ πίω λυχνίαν, ὗα Φ ε
ἰρπο- 

ρϑφόμδυοι “ὁ Φέηος βλέπωσιν. ; Ο ) λύχνος ΤΡ σωματος ὅξιν 

“Κεφ, Γ᾽, 
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ΝΣ ἰα΄ μα Προ δ᾽ φουρισοίου τῷ καλέσθρτο δ Κύρι. μὴ ΠΕ πὸ Φιλαμοβιοι Ἀμρνομικῶ, 
128 ΕὙΥ̓ΑΓΙ. 

Ματϑ. τ ὃ ὀφϑαλμθς οἱ ὅταν οι ὃ ὀφϑαλμος σου ἁπλοις ἥ , Καὶ ὅλον 

τὸ σώμα ἐὸν Φωτεινον ̓ ὅδιν τ ἐπων δὲ πονηρὸς Ῥ: Ὁ σώμα υ ϑἔμ,, Ὁ 

σκοτεινὸν ἡ σκόπει οὐ μνή ὰ Φως "ὁ ον σοὶ, σκότος ὄδην. εἰ οι 

“Ὁ σώμα σου ὅλον Φωτεινὸν, μηΐχον ἷ: μέρος σκοτεινὸν » ἔσο 
φωτεινὸν ὃ ὅλον, ὡς ὅταν 0 ὁ λύχνος τῇ ( ἀρραάπί " Φωπξιης σε. Ἐν μβ 

ὃ τῷ λθιλῆσαι, Ἰρῷτα αὐ 7: ὁ φαρισαῖός. τις ὁπῶς ἀριςησῃ ποὺρ 

εἰπῇ. εἰσελϑῶν δὲ ἀνέπεσεν.ὁ ὃ Φαρισαιος. “ἰδὼν ἐθαύμασεν ιοῆξωρι 
δτι ου ̓φέρτο ἐρ αγλίοϑν ΩΣ ΤΩ ὠρίρου. Εἶπε δὲ ὁ Κύξκος ρλέ ἫΝ 

τοῦ νὰ Ζ τες αὐτὸν, Νιωωύ ὑμεῖς Φ Φιρισοιοι ὰ Σ ἔξωϑεν ὦ ὅ ποτηρίου 

και τῷ πίνακος καϑοράζοτε ὃ η9 δ ἐσίυϑεν ὑμὴμ γέμ. ὙΥΤ ἀρπαγης 

Ἂ πονηθλας. ἀφρονες, οὐ ὁ ποιήσας το ἔξωϑεν, κα! γω ἐσίυϑεν 

ἐποίησε; πλίωζᾳ σγόντο " δότε ἐλφημιοσίωυευ ἜΣ ̓ ἰδοὺ παύτα ᾿ παύπιγηι 

Ματῇ.χγ. καϑαροὶ ὑμῖν ὄξιν .Αλλ᾽ οὐα! ὑμῶν τοῖς Φαρισαοις, “ὅτι ἀ ἊΣ ΡΆδ, πέπον 

ποδεκοτοῦτε τὸ ἡδύοσμον Κρ τὸ πήγανον "α πον λρύχουνον, Καὶ 

αὐρέρχεοϑε τω κρίσιν (οὶ τίω ἀγα πὴν τῷ Θεού. ταῦτα ἐδ 'λω, 

ποιῆσσει, οἰλαθιναι μὴ ἀφιέναι. Οὐαὶ) ὑμῖν Οις Φωρρισασις, ὅπ μὲ 

ἫΝ Νὰ ἄγαποιτε τίω τοερτοκαϑεδρίαν ὦ οΨ ταῖς στυεγω δ)" Ρ ἡ Όι 

μδρυιξ.Δ ασεσμοις ον» ταῖς ἄφοραις. Οὐαι ὑμῶν ᾿γθαμματεὶς κοι ΡΝ 

ΤΑΝΕ Φαρισευοι υὑταοκριταῦ. : “ὅτι ἐσέ ὡρΐα μνημεῖα ζα ἀδῆλαι, κοί 

Ματϑχγ αὶ Ο ρ᾽ ἄνϑεθοποι οἱ πὐξαπωτοιώτες ἐ ἐπωϑω ἐκ δἰδασιν ἷ ᾿Αποκριϑὴς μ΄ 
δὲ τς ὍΠ] γομηκῶν λέγ ἀπὸ, Διδδίσκωλε, ταῦτα λέγων «αὶ 

Ῥραϊί κε Β ἡμᾶς ἢ ὑξρζεις. Ο δὲ εἶπε ,Καὶν ὑμῖν ζις γομκοις θα, ὅτι ἘῸ ΜΥ 

πζετε οὖ οὖν ἀνϑρώποις Φορπα, δερξάσεικπα, Κα) αὐτοὶ νι 

Μαῖθ.κγ.Δ Ἡ δακτύλων ὑμὴμ οὐ ου τξ9σ' "(τε Ὅς Φορποις. Οὐαι ὑμῶν, “ὅπ "ὶ 

οἰκοδομμεϊτεΐα μνημεῖα, πὴ τσξοφητῶν, οἱ ̓  πατέρες ὑμὴ« ἄν- 

πέχτειναν αὐτοις. ἄγρα μδρτυρεῖτε, 9" ̓ νϑ δοκεῖτε Ω; ἐργοὶς 
τὰ ποτέρων ὑμήμ. ὃ ὁτι αὐτοι ἱ μδυ ἀπέρκειναν αὐτοις ὑμεῖς ̓  

οἰκοδομιείτε αὐτωνᾳ μνημεῖα. παῦε "Οῦτ Κα ἢ σοφία ᾧ Θεοῦ 

εἶπεν, Αποςελώ εἰς αὐτοιυὶ τερῷηταρ “ ἡ Δποςολοι' Ὡ ἡ οξ αὐς 
δτοκτενοῦσι Ι [ κδιωξουσιν " “να ὀκζητηϑη τ Νὰ αἷμα ποτῶν ἕ: 

πσξϑφητων, τὸ πὰς ὀμδυον πὸ καταβολῆς κόσμου Στὸ Φ 

ἘΗΘΣΕΣ ϑβυεας ταύτης, Ἵστο ὅ: αἵματος Αζωλ, ἕ εως Φ αἵματος ἐπρυσθη 

β΄ Παρ. καῖ. οὐ τῷ δ; Χπολο μόρου μεταξυδ Ἔ θισιαςηθάν ὧφ ὄἰκου. γα! λᾷο 

γὼ ὑμὴν, ὠκζητηϑήσεται δστο τῇ ς ἥνεας ταύτης. Οὐαὶ ὑμῶν ζις Με 

Ἶ 



μοὴ Περὶ ζυμης ἫῬ Φουρισαίων. μὲ πὶ 5. ϑελοντος μερ((ᾷοϑαι τἰωὶ κληρογομίαν. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. ἊΣ 
νομικοῖς, ὃ ὅτι ̓ήξριτε ̓ “ω κλεῖδα τῆς γνωσεώς' αὐτοὶ δας, εἰσήλ- 

ὉΈΤΕ, [Ω Οι; ἐἰσερλουδά οἷς ἐκωλύσωτε. Λέροντορ: ὃ ἀμ ταῦτα 

σσϑθς αὐτοιῦ, “ Ἰρξαντο οι ἱγβαμμαῖεις Ὁ οἱ οἱ Φαξσαοι δίνως 

“ὡψέχήν, καὶ “Ἀποροματξειν᾽ αὐηὸν δὰ πλειόνων ἀφεδράυ-: 

οΟΥ̓Τες αὐτὸν, Ὁ ὁ ζυτοιτες ϑηρευσοι ΤΩΣ Οκ γὴν σύματος αὐτοῦ, ἥ γα. 

κατηγορήσωσιν αὐ πς. Ἕν οἷς ; ὀισαυαχθεισῶν ἧ' “ῃ Μο; 

δκα δῶν ἐν ΤῸ Ὁ χλου, ὥςτε καταπατεῖν δλλή Ὅ5::} ἤρξατο λέγην 

πσϑϑς ζις μαϑητα. αν κσεῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς Στὸ ἿΝ 

ἕυμης τὰ Φαρασοιων, ἥτις ἄξηγι υὑπαύκρισις. Οὐδὲν: 9 , συΐριε:- 

καλυμμένον ὄξίν, 0 ἐπ ἀποκαλυφϑησ εὖ ὁ κρυπῆον, ὃ ὃ οὐ )Οὰ 

ϑησεται. δὐϑ, ὧν ὅσαι ων τῇ σκοτίᾳ ἄπατε, ον πῶ 2 Φωτ ἀ αὑκου-- 

ϑϑησετα Καὶ ὃ χοϑὸς ὃ οὐ ἐλοιλήσουτε ων Ο᾽» ἀμείοις, χηρυ- 

θήσεται ὄχι Τὴν δωμάτων : ᾿Λέγω ΤΣ ὑμᾶν Οις φίδμῃ μου, 

Μη Φοθηϑητε Στὸ Ὁ Συτοκεινονῶν τ ὰ σώμα, (ὃ μῦν μῳ ταῦτα μή 

ἐλθνῶν αὐξιουύτερον μι ποιῆσει!. ὑποδείξω ἢ ὑμῖν, ζίνα, φοζη- 
ϑητε. Φοθήϑητε Τὰ μ᾽ Ὁ δυτοκτεῖναι ς ὀϊξοισίαν ἐλον τα ἐμρα»- 

λάν εἰς Τγέθναν. γα) λέγω ὑμῖν, ὥουτον Φοθηϑηπε. Οὐνι πέντε 

ορεϑια πω λάται ἀἰαταίων δύο Ὁ ἐν ὧδ αὐ ἐκ ἐσίν οἰσιλε- 

λησμιένον Ἴνῶπιον Τῷ Ὁ Θεοῦ δλλώ πὰ γ), οὐ τϑάγες τῆς ρος ὑ- 

μὴμ πᾶσαι ἠεαθμίω. μὴ οἰκυ ὦ φορζϑε πολλῶν σρέϑιων δια-- 

Φέρέτε. ̓ λέγω δὲ ὺ ὑμῖν, Παρὶ ὃς δ ὁμμιολογησην ἐμοὶ ὑμιασε 

α)εν ξουϑρωπεων, ὃ ὁ τοὶ Ὁ ̓ἀύϑρώπου ὁιμολογήσᾳ ων νῷ ἐμ- 

᾿ ἀσερϑ Δεν α' Ῥ ἀπέλων ὥ 5 Θεξ᾽ ̓  Ὁ  ϑρνησοι δός ΜΈ ὀνωώπιον Υ δώ- 

ϑρώπων, ἐπαυρνηϑησᾷι ὀνώπιον ἢ ἀπέλων αὶ Θεοί Καὶ πας ὃ 

ἐρει θοὸν εἰς ἢ ἡον ἥ' λὐϑρώπου, ἀφεϑησᾷ) ἐυπὸ" ̓πτὸ ῳ δὲ εἰς Ν 

ἅγιον πνέμα βλασφημή στιντι δ ἀφεϑησῷ). πων 5 ὮΞ ὃν 

Φέρῳσιν ὑμᾶς ς θη ταῦ (ἰναγωγας ὃ τας Ἔργα 9 Ω τοι ὦξες- 

σίας, μή, μεϑαμνατε πῶς ἡ Χπολογήσηεϑε,᾿ ὺ τ εἰ πήτεὴ Ὑ» ἀ- 

νι πνέμα διδαξ 4. ὑμας «Ψ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. ὃ δεῖ εἰπεῖν. Εἶπε 

δεζες Έπες, ὅ ὄχλου, Δισαισκαλέ, εἶπε τῷ Ὁ ἀδελφῷ μου με- 

δ ἀσοιάϑοι ἐπε : ὀμιοῦ Ὁ κληρονομίαν. Ο; ὃ εἶπεν ἀυπὸ ,Ανϑερπε, 

Ὡς με καπέρησε δυκαιφην ἡ ἢ μεβαφην ἐφ ὑμᾶς; Εἶπε’ ὃ τϑθς αν 

τοις ̓ Οράτε ̓  ἡ Φυλοιοσεόϑε Στὸ, τῆς ̓ πλεονεξίας "ὃ ὅτι 5Ὰ ο᾽ τῷ 

«Ἔλοσεύειν Ἱενὶ ἡ ἥ ζωμ᾽. αὐτῷ ὅδ ν οκ ὑπωρλθντων αὐτῷ. Εἶπε 
1.1. 
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χοῦ { τς με Περὶ δ)φέρησεν ἡ γωρφ. σελοισίου. 

120 ; ΕὟ Α. ΤΙ ῷ͵ΝἪΣ 
λ λ ν ᾽ λ [ ἃ « | ) δ 

ἕλκουσα. Γ δὲ χροραξολίω χσϑθὸς αὐτοις, λέγων, Ανϑρωώπου τινος πλου-- μᾷ 
] 5 ! ς ! λ ! ἣν τ “Ὗ ! ΄ 

σίου δυφορησεν ἢ χῶροι, ΚΟῊ διελογίζετο ον ἑαυτῷ. λέγων͵ Τί 
ΕΓ 5. ωῆς Ὁ λ Ι Α χν 

ποιήσω  01| 5}. ἐγώ 70 σὰυάξω Οι κοιρποις μου . Καὶ εἰπε, 
τῆς Ι λῳ» Ι ᾽ 

ὑ Τουτὸ ποιήστυ, καϑελωῶ μου τὰρ Συτοϑηκας, γ. μείζονας ομρκοδὲ-- 
! λ ΙΖ ὃ». δὺς ! ζ Ι ! ἜΣ ᾽ 

μήσω,, Κα! (υνωΐζω ἐκει᾿ παντα (ὦ μνήματα μου Οἴᾳ ἀγα-. (τώρ; 
Ι ιν νον “Ἄ ΨΥ αγου ὶ ,ὔ μου ὦ 

τε (Λοῦ Χο ἐρῳ τῇ ψυχὴ μου, Ὑυχη, ἐχάς πολλα ὠγωϑα κεί-- ἂν 
» 9} νι» ! [ ! ) ᾿ “" “ἃ 

ἃ εἰς ἐτὴ πολλα,, αὐαυποου, Φαγ9, πίε, ϑυφρωνου. Εἰπε ὃ 
3 ρος 4“ " ου ὶ λ ! 3 Ὁ 

εἰυπὺ ὁ Θεὸς, Αφιϑῳν, ταῦτ ΤῊ ὑδπετ τίω ψυχέωυ (ου νων τὰ 
᾽ ς λ ε ΥΣ ς ς ! 

σιν διστὸ (ο6" αἱ δὲ ἡτοίμασας, Ἰζενι ἐςου; Οὕτως ὁ ϑησαυράζων 4 β 
ε ον ν ᾿.» ᾿ ὍΣ “" οΥ ὶ λ λ ἌἜ, 

ξαυττυ, Κφ μη εἰς Θεὸν πλουτῶν. Εἶπε οθος Οις μαϑητας ν ἴπιχ 
Ὡς ρο, φν. , εὸρ 0 εξ “ὍΝ “ς Ι  ἰφωνσίῳ 

Ἵ τ αὐτο . Διὰ ζυτο υμῖν λέγω, μὴ μεθάμνατε τῇ ψυχή ὑμὴν ἡ δα 
α. περ. 6.8. Ι ἡ ρον 1 Ι » Ι ε ὶ Ὁ Ὁ ΧΟυΕΤΩ.γ.6) ς, 
ἀλλὰ φάγητε μηδὲ τῷ σωμαπ,ἴε ἐνδυσηοϑε.᾽ ἡ ψυχ" πλεῖον ιδ΄ Δ 

Ἢ εν ἐλ πὶ ; ν} ἢ οὐλ ει 
Φοφης, κ. “ὃ στω μα Ζ' σνδυματος .Κατανούσουτε Οις κορφίκαᾶς, ἐμκροι 
ς 3 [ 5. καἡ Ϊ δος “λ60 “ πὴ τν» 

ὅτι οὐ σπυειρουσίν, ουδὲ ϑεοάζοισιν' οἱς 5Ἀ ἐς! ἴα μεῖον οὐδὲ δστο-- 
ς ὶ Ι ᾽ Ι [ »" ς- Ἂν ! 

ϑήκη, ( ὁ Θεὸς φρέφει αὐτοῖς πόσὼω μαλλον υμεῖς δια ερέτε 
ἴω" λ» ε δ Ι! “ 

Δ πὴμ πετεινῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμὴμ μεοαμνῶν, δέω οὐΤο! “ΖΘ 9 είναι 
» ς ! ς τὰ εἰ ᾿ ΨΥ τυ Ι 
ἐπὶ τίω ἡλιοίαν αὐτοί πὴ γί ἐναξε! οι οὐτε ἐλο' γέςον δυνα-- 

! λων» δε. ἃ “ Ι λ "Ἔ 

ὃς, ἴς αὐϑα ἢ λοιπῶν ἱκεθάμψώτε; Κατανοήσουτε τὰ κρίνω πῶς 
ΡΣ ἢ 3 ν “.ΑΥ τ] Ι τ τ Σ » Αἕὐ “49 

αὐδξέανει, οὐ κοπίᾳ,, οὐδὲ νη 34" λέγω ἢ ὑμῖν, οὐδᾷ Σολομῶν ον 
Ι “κα εν 6 Ι « ἁ γα Ι ἜΠΨΨ. Ι 

“Τὰ ΟὟ Τῇ δυξη αὐτῷ τδλερλέτο ὡς ἕν ουτων. εἰ ο Τὸν Αϑρτον 
9 δ ἧς ' “ » ᾿ γ 4 ! 

ΟΡ τω εἰγρῳ σήμερον ὄντα. Κφ αὐϑλον εἰς κλίξανον βαλλο- 
ε γι, ( ᾽ Ι Ι ὯΝ ᾿ Φ κα 

μδνον ο Θεος οὐπὸς αμυφιέννιυσί, ποσὼ μαλλονυμας. ὀλιχο-- 
λε “»"μΓ Δ Ύν ἼΣ [ αι. | Χ ν 

πιςοὶ ; Καιηυμεις μὴ ᾧντεῖτε φαγητε ἡ ἴα σηητε,. μὴ μετεῶ-- 
Ἱ ἣν δὶ ! ᾿ 5} ΓΦ Ι! 3 ζῳ ς [9] 

οάζεῶε' ταῦτα γρ ποτα ἴα. ἐθνη τῷ Κοσίλκου ὀζιζυτεῖ Ε ὑμὴμ 
"Ὁ νὰ τ ε Ι ζ ! νύν «Αἢ Ι 
Ὁ ὁ πῶτηρ οἱ δὲν ὁτι χρήζετε ὑτῶν.. πλίευ ζυτεῖτε 7 βασιλείαν 
ν »"“ κ«- ! γ“. [ . -Ξ 

7 Θεοό, νὴ ταῦτα παντὰὰ χοδοσΊεϑήσεται υμαν. Μὴ φοβοΐ, ρα ἡ τιν 

« ς λὶ ς δ ὃς τὦ νὰ ! 

Ὁ μικρὸν ποίμμνιον' ὅτι δὐδόκησεν ὁ πωτήρ ὑμὴν δοιῦαι ὑμὴν Ψ 
Ι Ι γε εἶνου. ἀχνό νου ΐ 

βασιλείαν.Πωλήσωτείω ὑπούρχοντα ὑμὴμ, δυὰς ἐλεημοσύ- ν᾽ 

οΟ ! ς ΄“ Ι λ τὰν Ματθ. 1 Ἐ γίρυ. Ποιήσουτε ἑαυτοῖς ξαλοιντιω μιῇ παλαιούμδυα. ϑησαωυρὸν »'ν 
ἢ ᾽ “ὝΎὝ, »ν» “ ε Ι Ν 9! ᾿ έ 

δύφκλεισῆον ὧν Ὅοιις οὐρφίνοὶς, ὅπου κλέτηης ὅκ ἐϊγεζει, οὐδὲ σὴς 
7 «[ Ι» ς χε ὁ ». “{“ν Ξ 

δια σπείρει. ὁποὺ γορ ὅςην ὁ ἡηστυρος ὑμ)υ, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία, 
ε " 4“ ε ΩΣ ἀφρὸν ! ᾿ Ι ς ΜΝ 

ὑμὴμ ἐςτι . σώσουν ὑμὴν οἡ οσφυές τὐδιεζωσμέναι ; Καὶ ( ν᾿ 
[ [ Ἀπ ε, εν μὰ ᾽ ! ͵ 

λύχνοι κοιόμδυοι » Ὁ ὑμεῖς ομλοιοι δυϑρωώποις χυθϑσδεχομιέ- 
᾿ Ι ε τὰς ! ᾽ Υ Ξ. ΟΣ " ς ᾽ 

γοῖς τὸν κυθλον ἐαὐτῶν, πότε δυαλὺυσ οΚ σ΄ γώμων, ἵνα, ζ,90ν- 
λ 6 τ ΒΝ ρα ᾽ Ε “ν΄ ργε 

τὸς Κρ κρουσαντος, ὄυϑέως ὀμοιξωσιν ἀυπὸ Μακάριοι οἱ δου ᾿. 
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ρ᾽ς 

Ρ᾽η 

ρνϑ 

ἐἶε κ᾿ γύμ. ἐν ὠχὶ χτίω πενϑερον αὐτῆς. ἔλεγε δὲ ̓  δ Ος ὁ ἘΑΈΒΕΣ 

ς ὲ ΚΑΤΑ ΛΟῪ 1 Αβεήμδηρς ρ ἐκε- σι. 

λοι ἐκεῖνοι, οι ἐλϑῶν ὁ κύρι᾽» εὑρησ γρηγοροιίταρ᾽ ἀμΐω 

λέγω ὑμῖν, ὅτι αὐϑαζωσεται, καὶ δϑακλινει αὐτοῖς, ,ὴ ἀρεϊημρΝ 

ϑῶὼν διακονήσᾳ αὐτοῖς. τ ἐών ἔλθῃ ὧν τῇ ἢ δευτέροι Φυλακῇ, καὶ 
ων Τῇ τρίτη Φυλαυαι ΐ θη, Ὁ εὑ ἐρς οὕτω ̓μαικάφκοι εἰσιν οἱ ἱ δου- β 

λϑι ἐκεῖνοι. ἽΤουτο: 5 ἡ γινώσκεπ, 0ΤΙ ΕἸ ἰἤ δε ὁ ὃ οἰκοδεαδότης ποίᾳ 

ὡρφι ὃ κλέηῆης ὃ ἐρχέτοι, ἐγρηγ9 ρήσεν ὁ δύ, Ὁ ἐκ οὐ ἀφῆν κα διορυ- 
λέ αἱ τὸν οἶκον αὐτοῦ. τ τοῦ ὑμέῖς οὐ γίνειϑε ὁτοιμιοι-ὅτι: ἡ ὧρᾳ, 

ου ͵ δυκαῖτε, ὁ 0 ἧς ΤΩ ὀὐϑρώπου ἔρχεται. Εἰπε: "ὴ  εἰυππὸ ὁ ̓ Πέζος, 

Κ ὑθλέ, χϑὸς ἡμας χίευ τὐραθολήν τοι τίου λέγ, ἢ Ἂ χσϑϑς' 

παινταρ: ; Εἶπε δε ὁ 0 Κύομος, Τίς ἄρά ζξην ὁ πιςὸς οἰκονόμος καὶ 

Φρόνημος, ὃν ἡ το τῇ σα δ θοὸς ἐπὶ τῇ ἀξ ϑεραπείας αὐτῷ, ἿΨ 

διδόναι ΩΨ καιρῷ ἢ νὰ στομέσεμο νημακαίρ μος ὁ δουλος ἐ κεινος, 

ὃν ἐλϑῶν δ θοὸς ἀν ἐῦρ: Ἰσᾷ ποιοιιυτοι οὕτως. ἀληδτως λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ὠσὶ πᾶσι Ὁιὺ ὑπουρχοισιν αὐἱήῷ κατα ςησά αὐτὸν. ἔαν 

ἢ εἰ πι 0 ὁ δδυλος ἐ ἐκεῖνος ον ΤῊ ἢ καρδίᾳ αὐτοί »Χρονίζοι ὁ Ο κυδλὸς 

" ἐρχεόϑαι, Ὁ ἡ ἀυρξηται θεν ζις ποηδὰς τὲ ων ταῖς παιδίσγας, 

ἐώϑιειν τέ δ πίνειν κ μεϑυσκεωῶς, ἡξειὁ 0 κύριος Ν α δούλου ἐ ἐκεῖν 

Ψ ἡμέρα" ̓  οὐ ̓  χυϑϑσδοκα, Ρ ο᾽ νώ αι ἢ ου γνώσκεν Ἢ ὙΠΡΗΣ 

μὴσέ αὐτὸν, κ᾽ Ὁ μ ἐρορ ἀν. μλ τὰ ἀπίστων ϑήσή. Ἐκένος δὲ 

0 Σ δουλος ὁ δ: γνοιὶ ὶ Ἔ ϑέλημα Υ χύρὶ ου ἑαυποί. Ω μὴ ὑτοιμά- 

ΟΠ ΑΝ δὲ ποιή ἐν, ϑθς "ὃ ϑελήϊμμα αὐ) 1 δαρησεται πολλᾶκ' ὁ 

ὃ μη γνοιῷ, ποιήσοι ο , ἀξία πληγῶν, δαρήσεται ὁ ὀλίγαις. παντὶ 

Ἂς ὦ ἐδὸ ϑη πολυ, πὰ , ζυτηϑησεται ποὺ Ρ αὐτϑ: ο οἱ ῷ  πουρέϑεν- 

τὸ πρλαν ΦΘΛασο λα αἰτήσοισιν αὐτὸν. Πυρ ἦλϑον βαλεῖν 

ἰς τίω ΜΡ ΑἿο ϑέλω εἰ ἤδη ἀνηφ νω βάπθισμα, ὃ Ὁ ἔχω ΕΞ 

ἀοιδός (α! πος σἰβυέλομιαι ἕως οὗ τελαθη Ὁ , ̓Δορεῖτε ὅτι εἰς 

ρήνίευ πτύρε ελυόμίω δδυισαι οὐ τῇ ),) οὖχι, λέγω ὕμιν, δλλ ἢ 
διαμεθλαμὸν. ἐξον ται )Ὁ Στὸ ΠΤ νι πέντε ὧν δὐκῷ ἐν} ἐ διαμές 

βὴε θασμένοι, Τρεῖς ΩΣ δυσὶ . (οΩ (δὺο δ! ταῖσι. διαμερ θϑης: 

τ ν πατὸρ ἐφ᾽ ἕῳ, Ού ὑὸς δὲ τασοι᾿ "μτηρι ἐἰ]ι ϑυγαφθά, 

ταὶ ϑυγαπηρ ὀπίμητεκ' πενϑερο ὄι πίω γυμφίω αὐτῆς, 

Ὄ ε 

Οτων ἴδητε τίω γεφέλίω ὀὐατελλουσαιν Στὸ δεμῶν, ὍΣ 

ϑέως λέγετε, ὁμίρθΘ- ἐ ἐβγέτο " καὶ γένόται οὕτω. . χαὶ ὅταν 

1.11. 
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Δ 'ψ μ Περὶ τ Γϑριλαίων χρὴ Τῶν ᾧ Σιλωαμ. μὴ ̓ Περὶ δὲ ἐχουσης πνόῦ κῳ αἰοϑενείας, 

- ΕΥ ᾿ ΤΑ 

νότον πνέοντα λέγετε, ὧπ καύσων ἔραν "ὦ γίνεται. λυπθοκριταί, 

“5 τοεϑσώπον τῆς γὴς καὶ ὦ οὐροινοῦ οἴσδυτε δυκεμαξεν, τὸν ὃ 
καιρὸν Οῦτον πῶς ̓  οὐ ) δοκεμαιζετεν ἽΝ Κα ἀφ ἑαυτῶν οὐ εξ εἰῴς 

. Ματϑ.ε.Δ “κρίνετε “ὃ  δίχοιον; Ως )ὺ ὑπαγής μ᾽ ἄ; Δύτιδίκου (ου ἐ ἐπὶ ἂρ μέ, 

χόντα, ὧν τῇ ὁδῶ δὸς ὁ ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι εἰ αἰσὶ αὐτῷ, μήποτε 

κατασυρη σεχυθὸς ἢ χριξ, "ὦ ὀκριτής σε παραδῶ τῷ τῷ τρδϑικτορα, 
ὼ ἢ ὃ σξρίκτωρ σέ βάλλῃ εἰς Φυλαικην. λέγω (οι, 5 μη ἡ ἐἰξέλϑης 

Ὶ ΓΚ. ἐὖ ἐκεῖθεν, ἕως 8 Ὁ Ὁ ̓ ἔχατν λέηῆον Σστοδῶς. Παρη-- μΖ γύν 

Ϊ | οὐ δὲ πές ον εἰυπὸ πο Ὁ καιρῷ ἀπαιίλλονσες οἰυπτὸ φϑλ τ: σ΄ Γώλι-- εξ 

λαϊῶν, ὧν "ὃ ἄμα Πιλάτος ἐμιξεμῖ' μῳ - Ὧ ϑυσιῶν αὐ. Και ὄστο-- 

κριϑεὶς ὃ ἴησοις ὦπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλάμοι οὗτοι εὖς-- 

μδρτωλοὶ ΟΝ ποτα οι; Γαλιλαοις ὀγύον»», ὅπ ὥοκιυτα 

πεπονϑεεσιν οὐχί λέγω ὑμῖν, Σ᾿ ἐὼν μη ̓μετανοῆτε, παῦτες τ μάποιίαλ 

Ἂ ὡσαυτως Σπολεῶς. Η ἐὑκαίνοι ἴω δέχα κ ὀκτῶ ἐΦ οιΐ ἐπέσεν 

ὁ πὺ ρβϑος ὡν τὼ Σιλωᾶμ, Ὁ ἀπέκτεινεν αὐτο, δοκεῖτε ὅτι ὃ-ὀ “λας 

Ὧι ̓ ὀφειλέται ἐω ΟΥ̓́ΤΟ αὔρα πωταρ ἀὐϑοθόποις Ὅις (συγορκοιιο- 

ταξον Ἱερουσαλήμ: : οὐχὶ λέγω ὑμῖν δλλ ἐὰν μὴ ̓μετανοή--ὀ ὀ ὀ ὠ ὠ ἀτιπνίαι 

Β τε ,παντες ὃ ὑμοίως Σστολειοϑε. ἔλεε: Ὁ , του τίω 4: ̓φϑραξολίω, ἐπ τ 

Συχην ἀχέπς ὧν τῷ ἀμπελῶνι αὐτῷ ἢ πεφυϊυμδυίω, ἊΣ ἡλ- 

ΟῈ κιρπὸν ὅπτων ων αὐτὴ . “Χ εὑρέν. εἰπε ὃ τϑθς Ὁ ἀμπε- 

λουρϑν, δου σϑία ἐτη᾿ ἔρχομαι “ καρπὸν: οΨ Τῇ συν! ταυτί, ἀρῶν 

Ὁ ὑχ εὑρσκω" ὀκκολψον᾿ αὐτίω"" "να; 1 δ Σ τ γίω καταργεῖς ᾿εὧν ὴ 

ο δὲ λποκριϑεὶς λέγ εὐυπὼ Κύρμε, ἀφερο αὐτῶ Ουτο ἃ 9 ἔπς, τς γχϑκα 

Ἑῶς ὅτε σκών θοῦ αὐ Σ Ὑ βάλω" κοπρίαν κἀν μὴ ποιήση ΤΩΝ 

καρπὸν" εἰ ὃ μήγε, εἰς “ὃ ὁ μῆνον ὀκκόψάς αὐπίω. Ην ὃ μῆ 
ΙΓ διδαέσκων ἐ ων μιᾳ η- σθεμαγῶν .Ψ Ὅις σας ξασικ Ἂ ἰδοὺ γανή τ 

ΜΝ πνέυμα ἔλουσοι ἀδϑενᾷας ἔτη δέκα. κὶ ε ὀκτῶ ἀ Ϊὼ προμδν 

σω, Ο - μη ᾿ δωναμδῥη ἀθακυ αι εἰ ἐᾷ τὸ παντελές. ἰδὼν ὃ Ἔ αὐτῇ 

ἴησοιξ τοεϑσεφωνησε Ὁ εἰ εἰεν αὐτῇ ἢ, Γυῦαι, Σπολέλυ σοι ὸ ΡΝ 

νέας (υ. Καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῇ ταῦ λεῖθοιρ' Ὁ αὐραχφῆμα δϑὼρ 

ϑτῶϑη, Ω ἐδυξαζεὶ 7' Θεὸν. Αποκριϑές ὃ 5 0 ὁ δρχισυαγωσος, ἀγα 

ναχτῶν ὅτι τῷ ὦ σα τε ἐθεράπευσεν ὁ ἱσοίς, ῃ ἐγέ τῷ ὄχλῳ, 
Ἐξ ἡ ἡμέραι εἰσὶν ὡν αἧς δεῖ ἐργαιζεώῦχν ον ταύταις οι ἐρᾷ μῆμοι 

ὁραλνίνυεϑε; » Κρ αἱ μὴ τῇ  ὑμέρᾳ τ Τὰ σαξξατου. Απεκρίϑη οὐὦ 



μθ Περὶ ἣν αὐ δαξολῶν. Ρ' Περὶ οὐ ἐπβρωτήσδμτος, εἰ ὀλίορι οἱ σώξζόρϑροι: χοῦ Ὗ 
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4 ὑποκριταὶ. εἰυττὸ Ο Κυδκος, Ἀ) ἌΥΛΝ τξρς τ» Ν ἜΒΡῚ ὑμλϑ τῷ "Ὲ α-- 

τω οὐ λὺᾳ ζ βοιώω αὐτοί ἡ “ὃν ὄνον ὄστο τῆς Φατνης, Κρ ἁπτα-- Δ 
᾿ Ι͂ τΆ ἕξ; Ρ λ ὧὰ ε γ1 

γα γῶν ποτιζ4; τουτί 9 προ Αβδδαρι οὔσειν, ἰεὺ β ἐδ: 

σεν ὁ σαταναὰς ἰδοὺ δόχᾳ (ὃ ὀκτὼ ἔτη. ἕωκ ἐδῳ λυϑέουαι Ἔυτο ἢ 
Ω Νε λ Ὁ“ ! Ἀ 

ρξς δεσμϑἼξηου Τῇ ἡμέρᾳ ἦ' σαξζατου; Καὶ ταῦτα λέφοντος ἀν 
᾿ Ι δι ἡ ΄ ᾽ λ “ς γῇ » ἯὭ 

κατη κθοντὸ ποῦτες (ὦ ἀντικείμϑροι οἰυπτὸ" Χο] πὰρ ὁ ὀλλθς {-- ἫΝ 
' ᾿ .- “Ψ » ! “ Ι Φ ἘΝ.: ; 

μ᾿ ρέν 6) 21 πᾶσι Ὅς ὄν δὸοΐξοις Οις μνομδυοις χυ΄ αὐδ . λέγε ῤ 
: δ ο ε ᾽ ε Ι͂φν [.. ες Ι ἢ 

᾿ ΕἾ Τύι ὁμοία ὅς )ν ἡ βασιλεία Τῷ Θεοῦ Ὶ Ο ἵει ομιοιώστυ αὐ-- πῶ β 
Ρ 9 Ι ὰ λυ 5! ς Ἐν “-Ἕ 

τί Ομοίῳ 71} κόκκω σινωπεῶς ὃν λοίθων ἀνϑρϑοπος ἐξ αλεν 
ΚΡ. τὰ Ψ" ΑΙ Σ Σ ἜΤΙ ΡΛ ΑΝ Ὰ 

εἰς κῦπον ἑαυ τοῦ, κα ἤυξησς, ὃ ἔγψυετὸ εἰς δὲν δον μέγαρο 
, Ματθῇ..γ.Ὲ 

ρξη πετεινά, ᾿ οὐρανοῦ και τεσκίι ὡσέν ἂν ζιις κλείδεοις ΕΟ . Κα) 

᾿ς παλιν πε, Τἦνι ὁμοιώσω πίω) βασιλείαν Τῷ Θεού, ὁμοίῳ ὅξὲ Ε 
ζύμη ; [υὐ λοι(οὔσοι γαυή σνέκρυψαν εἰς δλδρου σεται χϑία, 

»ξ9 ἕως οἵ) ἐζυμωϑη ὅλον ὃ “Καὶ διεπορόυετο κι᾿ πῦλεις ΧοΩ κῶμας μπν; 

; διδδισκων ἔ Καὶ ποροίων ποιούμϑυ Ὁ» εἰς Ἱερουσαλήμ. Εἶπε δ." 

Ρ δὲ τις οἰμπὸ, Κύρας, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζομδροι: ὁ πε δὸς αὐ- 

γϑόύραρ. βιη ' τοις, Αγωνίζεῶς εἰσελϑεῖν δια “ὦ ςενὴς πύλής "δία πολλοί, λέ- Μματβ,ζΒ 

ἐὐήνϑιιβ. δα γῶω ὑμῖν, ζιητισοισιν εἰσελϑειῖν, Ο ἐκ ἰοωσοισίν. ἀφ ἜΝ ἐγέρ-- 

ΚΝ οἰκοδεεσότης, Καὶ Στοκλείση τίου ϑύραν, "Ὁ ἀρξηθῶε ἔξω 

ἘΣ ΠῚ κρούειν Υ ϑύραν, λέγοντές, Κύοκε Κύρκς, δῤοιζον 

ἰδ μῶν" ΚΟῚ Σστοκριϑεὶς ἐρᾷ ὑμῖν, Οὐκ οἰσὰ ὑμαρ πόϑεν ἐςε. Τότε Ματβ.ζ.Δ 

αρξεῶς λέγάν, φαγομὴν ονωπιον σου Καὶ ἐπίομδυ, νὰ ο» τῆς 5,7 

πλαΐείαις ἡμὴμ ἐδιδαξας. ὟΣ ἐρᾷ, Λέγω ὑμῖν, ὁκ οἰδὰ ὑμας ἘΝ 

πόϑεν ἐσ Σπόςητε ἀπὶ ἐμιοῦ παύτες (Ὁ ἐργώται τὴς ἀδικίας. ἐ- ἔκεΔ 

δι αὶ ἐσοι ὁκλαυθμος ὩΣ βρυγμὸς πὴμ ὀδόντων ὅταν ὀψηῶε β 

Αξζδαᾳώμ, (Ω] ἰσαακ ὦ ἰακωξ ἱ καὶ παῦτας Ὅις χαϑοφήτας 

ὃν τῇ βασιλείᾳ Φ Θεοῦ ὑμαξ ὃ ὠκξαλλομῆροις ἔξω." ἱξς- 

σιν δστὸ δμαπολῶν κ' δυσμῶν. ἀπὸ βοῤῥα Ω νότου, κ' ἀνα- 

" κλιϑηίονται ον Τῇ βασιλείᾳ δ Θεοὸ ἐκ ἰδου εἰσιν εανθσποι οἱ ἐς Ματῇ.. Δ 

τ (οντα πσθϑοτοι, Κα εἰσί ΖΘ 967οι οἱ ἐστ] ἐθΤΌι. Εν αὐτῇ Ὄ μδρ δ 

μα ἡμέρᾳ χυοοσηλϑὺν τινές (βαρ σροιθιγλθοιθυ τος αἰπεὸ, ἐ ξελϑε, να 

πορόγου ΟντευϑῈν 5 ὅτι Ηρωδος θεὰς σέ λαποχί εἰναι. Καὶ βεπεν 

αὐγοῖς, Πορόυϑεντες εἰπῶτε τῇ ἀλώπεκι αὐτῇ, Ιδου ὀκράλλω Η δαιμόνια, ὦ ἰασης ὁ ιτελὼ σήμερον ὦ αὐθλον, (ἃ τῇ ΤΕΑτ ͵ε- 

γᾷ Περὶ “εἰπόντων ᾧ Ἰη(6 οἰ ὁ Ἡρωδέν. 111: 
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"β᾽ Πρρὶ Ὀυϑύδρωπικδ. ν» Τ εεὶ τῷ μὴ ἀγαπῶν πὐοστο,οία!. 
134 Ὁ ΧΕΎΥΛΑ ἘΠῚ: 

λοίόμαι. λίω δέ! με σήμερον ̓  αὐθκον "ἢ Τῇ ἢ ἐχομδμῃ πορόνε- 

ἂχ, ὅτι ἕως νδεχῷ) τυεφφητίωυ Σπολέῶς ἔξω ἰερεσαλημ. ΒΞ 

ρϑσωλημ, Ϊερουσουλήμ “ Ι ἀποχεινεσοι ζις πυθοφηταρ, "ἡ ἡ ὼ 

(ολοῦσον Οζι ἀπεροιλμδυ οἱζ τσεθς αὐδ' »ποσοίκις ἠϑελήησοι ὁ 

σίυαάξαι ( τέκνα, (υ, ὁ δ’ ὅϑπον ὁ ὀρνιφε ὁ ἑαυτῆς γοΟΣΊ δα χοῦ τα 

ἡβερυγαρ, δ “7 Ἰϑελή σοι δ ἰδοὺ ᾿ἀφιθυ ὑμῖν ὁ ομοος μὲ ἔρημος. 

ἀμίω ὃ ἢ λέγω μιν, ὅτι 5 μὴ ἐν δότε ἕως, δ ̓ἥξῃ ὃ ΟΤέ ἐπητε, 

᾿Ευλογημᾶσος ὁ 0 ἐραθμλυορὲ . ὀνόματι Κυείν. Καὶ 

ἔγβυετο ἂν τῷ Ὁ ὅϑεν αὐ εἰς σιρκὸν ἵνος ' ραθνῶν ἢ’ 7 Φαθάσαι ων 

σωξζξατω Φαγόν: ἄρτον, ̓  αὐτοὶ ἡ Ο φῥατηρε μὗγοι αὐτὸν Καὶ 

ἰδὸυ Αὐϑορπὸς ες ἴω ὑδρωπικος ὑμισσόϑϑεν αὐ. 0 ἡ διτοκρι- 

ϑεὶς ὁ ἴησοις εἶπε χσθὸς Οι; ώψωνον ὦ Φαθασο οἱς, λέγων, Εἰ 

ἐξερι τω Ὁ σωξ(ατω ϑεροιπεύειν; Οἱ δὴ ἡσύχασαν. Ὁ ὀγιλαο- 

μδμος ἐμνδιῶ αὐτὸν Ὁ. ἀπέλυσε. Καὶ ̓ἀποκριϑεὶς᾽ πες αὐτοις 

εἰπε, Τίνος ὑμὴν" ὃ ὄνος᾿ ἤ βοι εἰς Φρέαωρ ἐμυπεσείται,"0 ἐκ ὅ-- 

ϑέως Δι αασεῖσέ αὐ: ἂν Τῇ ἡμέρᾳ 5 συξξώτου; Καὶ “" ἕν 

δὐταποκριϑέευαι ὐπὸ ἀϑέθς τοιυτοι. ἔλεε: 5 ᾿ πεϑεῦοις γ0ς- 

κλημένοις ὥραβ ολίω ἐπέχων πῶς τας πυϑῳτοκλισίας ἐξελέ 

29, λέγων τσθθς αὐτοις, ὥτων κληϑῆς υὑτύζενος εἰ εἰς γαμμοις, 
᾿μηκατακλιϑῆς εἰς Ὁ ̓ασεροτοκλισίαν, μμῆποτε ὀντιμοηρος (ου ἡ ἥ 

κακλημδυος αὶ κυ αὐτο ἐλϑῶν ὁ σέ Ε αὐτὸν ν καλέσας, ἐρει ἼΝ 
Δὸς Ούτω πον Ὁ ἡ Ὅτε ἄρξῃ μετ αἰλώνης δόσατον γθπον χα- 

τεχν γυδλλ ὅτου κληϑὴς »πορόυϑεὶς α ἀνεύπεσον εἰς ἐσχατον τόπον, 

ἵνα ὅταν ἐλϑη ὃ κεκληκῶς ὡ εἴπη (οι, Φίλε »ποδϑσοναθηϑι ὀῥὼ 

νον ἔστι! οι δοξα: ὀνώπιον᾽ γ" Ὲ (νανακειιδύων (οἱ. ὅτι πὰς 

ὁ ὑψῶν ὁ ἑαυδ' ζιπεινωϑήσᾷ), νὰ Ὁ ὁ  απεινὼν ὁ ἑαυ τ: ἐὑψωϑησᾷ). 
ἔλοε: τὰ ὁ τῶ Ὁ κεκληκότι αὐδι, ὅταν ποιῆς ἄριίσον ἢ δέπνον , μή 

Φωνέ «ὅν: Φίλοις (ου, μηδὲ Ὅιυ ἀδελφοις (ου, μηδὲ Όις συήΐε- 

γὴς (υ, μηδὲ γείτονας πλοισίοις, μήποτε ,ἡ αὐτοί σε ἀνπκαιλές 

᾿ἀρωμ δ βρηται (οι ἀνταπὸδομα δλλ᾽ ὅταν ποιὴς δοχίω, καὶλά 

τϑωχοιβ, ἀναπήροις, γωλοιβ, τυφ λοι ἴω μακοίρκος ἔσῃ, ὅτι ζ. Ὁ 

ἐλθεσιν ἀνπαιποδδιίραι (ι᾽ ᾿ἀνταποδοϑησῷ, γῶῶρ ΤΗ͂Σ ον Τῇ αγα- 

φείσά ή΄ ἢ διχοήων. Ἀκούσας δὲ τ η' Ἢ σὰυανακειμδυων ταῦτα, 
ἦ» 

᾿ εἶπεν οὐυπτὺ, Μακοίεμος ὃς Φαγέτα ἀρρτον ον Τῇ ἢ βασιλείᾳ ὅ 

δ βιγιλ 

1 ες. ἀεὶ, 
Ιβ.Ιὴ] 

ΟΝ 
2δρρ!, δ 

“ναί, 
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νοῦ Θεοό. Ο: δ εἰπτεν αἀπῷ, Ανϑεθοπὸς τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα,καὶ Δ ματϑικέ. 
“- ἐκάλεσε πολλοιξ᾿ "Ὁ ἀπέσφλε ᾧ δδυλον αὐτὰ Τῇ ὧρᾳ τοῦ δείς ̓ 

Ἁ ; Ἵν 

πολλϑ! ΓῸρ εἰ σε ἵχδι 
δ᾽. ἃ ᾿ 

χλητοί, ὁλ|γ9Ι σᾷ 

ὀκλεκτοὶ. γ.ς. 

ζ9 

ε 

γσὴ Περὶ δῷ κἀλου λέων εἰς Ὁ δεῖπνον. νῈ Παραζολὴ θὲ οἰχοδὸ μκὴς πύργου: 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂Κ. ἷϑν 

πινξὶ εἰπεῖν ἴοις κακλημδροις, ἢ Ε βχέῶ, ὅτι ἐδ ἔτοιμα ὅδ παύτα. 

Και ̓ἤρξαντο πὸ μιὰς αὔρα τεϊάϑοι παύτες. ὁ τρϑῆστος εἶπεν 

αἰμπε ̓Αγοϑν Ἶγ9 Θφίσοι, οι] ἔχω ἀὐάξαην ὀξελϑεῖν ΩΣ ̓ἰδῶν αὐ-- 

τὸν οἐρφτῶσε, ἐγ με πουρῃτημδρον. Καὶ ἕηξος εἶπε »Ζ6)γν βοῶν 

ἠσορφίσοι πέντε ο ποράϑομια!. δοκιμάσει αὐτὰ, ἐρῳτῶσε, ἔγξ 
με ἀδθητνμδμον. Καῤ ἕτερος εἶπε, Γωσώμκᾳ ἢ ἐγημα,ὰ δια ζουτο 

ου , δαυσαμαι ὀλϑεῖν. Καὶ ἘΦ 0 δυθ- ὁ 0 δοῦλος ἐ ἐκεῖνος «-- 

πήτίειλε τῷ τῷυ κυθάῳ αὐτοῦ ταῦτα. τῦτε ὀργιϑϑεὶς ὁ Ο οἰκοδεαυό- 

τῆς εἰπε τῷ Ὁ δυλῳ αὐτοί, Ἐζελϑε Ὅχίως ε ἐδ τας πλατείας 

Ο ῥυμας τῆς πόλεώς, Ὁ. ἴδω πῆωχοις ὩΣ ἀναπήροις καί χωλοις 
χα τυῷλοι εἰσοιγαγε ὦδε. Καὶ εἶπεν 0 δοῦλος, Κύθκε »)έρ- 

γέν ὡς ἐπέταξας, ΧΩ, ἐπι τύπος ὅτ, Και εἶπεν ὃ κύρκος χσοὸς ἥ: 

δουλοι Ἐξ ς εἰ εἰς ταρ ὁδοιρ κα “ Φεαγμοις, Ω ἀναΐκασον εἰσελ-- 

ϑεῖν, ἵνα, γεμιεϑη ὁ οἱρκῶς μου. ̓λέχω ἮΣ μιν ὅτι οὐδεὶς πὴμ α,-- 

ὅρων ὁ ἐκείνων δι καεκλημλύων γεύσεται τῶ μου π' Ὁ δείπνου ". ΤῊΣ 

ποράνοντο δὲ ἀυπὸ ὃ ἐν πολλοί καὶ σρα εὶς εἶστε “τς αὐ-- 

τοι : Εἴπς ἐρχέται τϑός͵ με, Κα! οὐ πὰ τῷ πατέροι ἑαυτοί 

0 ἡ τίω μητεροι ΔΙ ᾿ τί γάσαγκαι ὦ Ὁ τέκνα "0 δι ἀδελφοις 

καὶ τας ἐάδελφας, Εἴ, δὲ καὶ τίου ἑαυτοί ψιχίω, οὐ ̓ διωυαται 
μου μαϑητῆς ἐπ Καὶ ὁείες βαςε τὸν ραυρὸν αὐτῷ, ο ἐρ- 

γῈ ΆΤΟΙ ὀπίσω ἀμ ου ) διιυαταί͵ ικου ἐ μαϑηπής. Τίς γωρ ̓ ξ 
ΡΠ 

͵ ὑμὴμ, ϑέλων πύρρον οἰκοδομήσει ἶ ἐχ Ζσδφοτον κα ϑίσοις ΜΕ 

φίζε τίω δι πανίωυ, εἰ ὑχέ ᾶ χοὸς ἀπαρπσμον, ὗα μήποτε 

ϑέντος οὐμλο Ὁ ϑεμδήμον, τὰ 0 μη ἰοώοντος ὀπιτελέσοιι, παντες οἱ ϑεω- 

ροιευτῆς ὡνρξ ὠνται ἐμυπαιζήν. ἄυτῷ »λέρρήῆες, Οἱ δι ὃ οὐ. δες 

πος ἐρζατο οἰκοδοίμεῖν, (Ὁ ὃ ἰρώσεν ὀγελέσοι!. Η Ἴςς βασιλεῖς 

πορόυο μὃνΘ’ συμξαλεῖν ὁ ἑτερώ βασιλὰ εἰς πόλεμον, οὐχὲ κα- Η 

ϑίσας πρῶτον βουλάψεται εἰ δευυατὸς ὅξην ἐν δέκα , λίλιάσιν 

ὄσανο σαὶ τῷ μῷ εἴκοσι λελιαδῶν ἐρχομῆμω ἐ ἐπὶ αὐτὸν; 3 μῆς 

γε ἀ ὧν πόῤῥω ὄντος πρεσβείαν Σστοςείλας ἐρωϊα τϑθς 
εἰρήνίευ. Οὕτως οἰ. πὰς ὡς ὑμὴμ, ὁ ὃς ἐκ δυτοζρίατεται πᾶσι τοῖς 

ἑαυτοῦ ὑπὰ Γρλϑεσίν, ου ) ϑυναται͵ μου (ἢ μαϑητής. Καλὸν αὶ ὰ 

χοὸν ιοἢ, 
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χοῦ (ε "᾿ς" ἸΠαραζολὴ αἷθὶ ἘΡ χσοοξώτων. νζ Περὶ τῷ δὀἰποδομήσθμτος εἰς γωραν μακραὶ. 

δε β ΕὙΑΤΈ. 

ἅλας" ἐὰν δὲ ὁ ἅλας μωρανθῇ, ἂν τίν! ̓δρτυθήσεται; οὔτε εἰς 
γέω, ὅτε εἰς κοπρίαν εὐϑετὸν ὅξ Ἵν᾿ ἔξω βαλλοισιν αὐτὸ. ὁ ἔχων 

ὲ ὦτα ἀκούειν. ἀκουέτω. Η ἐμῶν δὲ ἐἰγέζοντες ἀυπὸ πούτες 4: 

οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἱ ἁμδρτωλοι, ἀκούειν αὐτῷ. ῶ κέν ηύξον Ω 

Φαφασαιοι χ. οἱ λθάμματεις, λέροντερ, Ὁτ .Ω ἐἁμδρτώλοις 

«ϑεϑσδέχεται,κὸ σίυεαϑιει αὐτοῖς. Εἶπε: ̓  σοὸς αὐποιὶ  πα- 

ΣΑΣ ἐαθολίω ταύ τίευ »λέγων, Τίς ἄνϑρθοπος ὡς ὑμὴμε ἴλαν: ἐγζου-- νῷ 

τὸν τεθξατα, ὸ - Χπολέσαρ ἕν ὡς αὐτῶν, τ κωτω λείπει (οζ Ὄ ἐ 

γενηκοντοιέννέα ων Τῇ ἐρήμῶ, Ο πορόγεται εἰ δηΝὲ τ λπολώλθς, ἐ- 

ως ἐδρη αὐτὸ καὶ εὑρων ὁ) χιτιϑησιν ἐλ ὥν ὦ ὦμοι ἑαυδ χαί- 

Β ρῷῳν, κοῦ ἐλϑων εἰς Φὰ οἰκον. συϊκφλέϊ τ οὖν Φίλοις ὦ ῶὥν γεῖ. 

τόνος: λέγων αὐτοῖς, Συρνπὲ μοι; ὅτι εὑρῴῷ Ω5 ὃ χαρόξατον 

μου ἢ Σπολωλός. Λέγω ὑ ὑμῖν, ὅτι οὕτω λαρά ἔφυ Τῷ οἰ: κα 

νῷ ἐἶχὶ ὡνὶ ὶ ἁμδρπυλῷ μετανοοίιοπ, ἡ ὦ χι" οννένηκοντοιοννέα 

δικαήοις, δίτινες οὐ ̓χρείαν ἔθεσι μετανοίας. Η ἴις ὙΟν "δρα- 

χμας ἔχουσαι δέκα, ἐὰν λπολέση δραχμίω μίαν, ̓  ἀπῇ 

λύχνον, Ωῶ σουροι ἡ πίω οἰκίων, αΙ ̓ὁπῶ ὀιμδιῶς, ὃ ἐῶς ὅτου εὗ-- μὴ 

βῃ "Ὁ εὑρούσον συϊκαλειται ταὶ Φίλαις ̓  ταὶ γείτονας : δ λέγου- 

Γ σὼ »Συίχαίριπε μοι, ὅτι τ εὗρον τίω δραχμίω μὸὼ ἀπωλέσω.Οὕ- κεἰ 

2) “λέγω ὑμῖν, γαρα᾿ γίνεται. σνωπιον Τ' : ἀπέλων Ὑ Θεοό οι αἰρα β 

7  ἀιζριτωλῷ μετανοοιώνπι. Εἰπε δὲ  ᾿Ανϑεροπὸς ες εἰ εἶχε δύο »γ 

ἦοιζ- Κα εἰστεν ν γεωτερος αὐτῶν τῷ πατϑί, Πάτερ, δὸς μοι ο 

οὐ πιξαλλον μέρος τῆς ἐσίας. Καὶ διειλέν αὐτοῖς ῷ βίον. καὶ 

μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας σίμυα ιγαγῶν ἅποντα ὁ ὁ νεω δ» υ ἡος, Ἷ 

ἀπεδνμνησεν εἰς χω ρων» μακρᾶν, κ' ἐγεί 1 διεσκόρπισε χίω ἐσίαν ᾿ 

Δ αὐτοῦ, ζωνά ἀσώτως. με γεν νν νὐ ὦ ἀμ παντα, ἐσηυςῶ λι- 

μος ἰοωρὸς κτὶ τέων χώραν ἐκείνίυ καὶ αὐτὸς ἤρξατοῦ ὑσερεῖ- 

γα! . ὃ πορδυϑεὶς ἐκολλή.η ἑνὶ ΣῈ πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνη" 

Ὁ ἐπεμυψψεν αὐτὸν εἰς Ὅις ἃ ἀγοοιρ αὐτῷ βόσκειν ἀϑίροις. καὶ ἐς 
πεϑύμει γεμίσει! τίω κοιλίαν αὐτοί δυτὸ τὰ κεραιτίων ὧν )- : 

δϑιον ΩΦ χρίροιν ὦ οὐδεὶς ἐδίδου εἰυπ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλϑων, εἰς. β 

πε, Πόσοι μίέϑιοι τοῦ πος μου αἰϑιανεύοισιν ἃ εὐρύν ἔγω , δὲ 

β λιμῶ ̓Χπύλλυμαι. λύαςας ποράύσομαι τοῦς Σ πατέροι μου, 

ΩΣ ἡρώ ὠυπὸ Πα, ἥμδρτον εἰ εἰς Ὧ οὐρανὸν, ὦ ὀνωπιὸν σου, 

᾿ δ ΡΥ τ άὼΝ Ρ 

“ὡὉ.----- τς 
ΩΝ 
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ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥΚ. ο 57 

κὰν ἐκεῖ εἰμὴ  ἀξιος κληϑέοσαι υἱὸς (ου- ποίησον μι ὡς ἕνα 
λυ» 

μιοϑίων (υ. Καὶ Δύαςαιρ ἤλϑε τεϑς [Ὁ πατέρριἡ ἑαωυτού. ἔτι δὲ 

ἀἰὐ' μακρὰν ἀπέλοντος, εἰδὲν αὐτὸν ὁ πατὶ ρ αὐτϑ, και ᾿ἐκαλαῖ 

χνΐδϑη Ἵ ἡ δραμων ἐ ὑπέπεσεν δι ς Τ᾽ τραχρλον αὐτὰ » κατεφί 

ἈΡῈΝ αὐτὸν. Εἶπε: 9 ἀπὲ ὁ 0 ἡος, Πάτερ, ἵμδρτον εἰ εἰς ἢ; ἐροινὸν, 

Ἂ ἐνώπιον (υ, Ὁ ἐκέπ εἰμι ἱάξιος κληδίωυαι υ ἡος (ου. Εἶπε δὲ 

ὃ πατηρ χσϑὸς (ὗν. δούλοις αὐτῷ. ᾿Εξωκατεῖ τ σολίω “ίιυ 

χοϑϑότίω, ὃ ̓γδύσωτε αὐτὸν μὴ ΤΥ δοικτύλιον ἃς χεῖρα αὐ 
ΦὉ ὑποδυματα εἰς ὧν πόδας - ὦ ἀνέξεαντες τὶ δὲν μέλον "ὃν 

σιτευτὸν ϑύσοετε, ῶ ᾧασοντες ὠφρανϑώμϑυ: ὅ " σις ὁ ὑὸς μου Ζ 

νεκρὸς ίὼ Ὁ ) ἀνέδισε Ὁ ἀπολωλῶς ἰὼ ὦ εὑρέϑη. Καὶ ἦ Ἰρξαντο 

ἀὐφραννεῶς. Ηνϑ ὃ ἡος ἀμξ ὸ πρεσβύτερος ὃν ἀγρῳ"ὸ ὡς ἐρ- 

αϑ μος ἤτίισε τῇ Τῇ οἰκίᾳ. ἤκεσε συμφωνίας Ο λϑρῶν ν ἴσθ96"- 
97} 

χαλιαῤμιδνορ ἡ ἀν ἐπρ ὐπθοοὲ οὐδ ἐπα ϑθόνετο Ἂς ἐπ ταῦτα. 

ὃ ὃ εἶπεν ἀυπὸ, ὁπ “ ἀδελφὸς σου ἥκει χὰ ἔϑυσεν. ὃ πατὴρ (υὰΣ 

μϑϑῶν ̓ σιτευτὴν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτο ἀπέλοίξεν. Ὡργίεϑη δὲ 

καὶ ̓  ἠϑελέν εἰσελϑειν. ὃ οι ποτ ρ Ὥς Ὁ ὀξελϑων τϑβοκαῖλ ; 

αὐπὸν. ὁ δὲ Σποκριϑεὶς Εἶπε τῷ πωχοί. ἰδοὺ ὥσωῦτα ὁ ἐπτῇ δου-- 

λόω (οι, Ω οὐδέποτε ἀντολίκὐ (ου ΠΥ ΥΌΝ Καὶ ἐμοὶ οὐδύποτε 

ἐδῶκας ἐδαφον, γα μῷ ἡ σἷρ φίλων π δφρανϑω τε ο ὃ ὸς 

(ου δι ἐσ, 0  καΐα φαγῶν ὧν ζ βίον μ μα μων: ἤλϑεν, ὑϑυσαρ 

τὸν μόδον δ᾽ σιτευτὸν.ΟἹ ὃ εἶπεν υπὸ, Τέκνον, ἢ πα τοτε 
᾽ 

μετ ἐμοῦ ὦ, ὃ πωνταΐα ἐμα στὰ ἄδην: ̓δφρανϑέεδαι δὰ κα! 

χαρίωυαι ἐδ, ὅτι ὁ ἀδελφὸς (ου ἔδει γέρος (εὐ, Ω ἀὐέζησε: (οἱ : 

Σπολωλῶς ἴω, Ο δρέϑε. ἔλεγε; ὃ κ τϑὸς οι ὀροις 

ταῦ αὐᾷ', ΡΉΒΕΕΝ ἰιὐ πλούσιος, ὃς εἰχόν οἰκονόμον, ᾧ ἐδε ὅσια 

διεξληϑη ἄυπῷ ὦ ως διασκορπίζωνζᾳ (ᾳ ὑπουρχοντὰ αὐ. Καὶ τη 

νήσοις αὐτὸν, εἶπεν ἀμπὸ, Τί ζουτο ἀκουὼ αι (οἐἷ; Συστοδὸς ῷ 

λθηον τῆς οἰκονομίαις Ἢ οὔ "» δαιυησνῖ ἔπ οἰκονομιξ ἐν. Εἶπε δὲ 

-Ψ ἑαύ]ῳ ὁ οἰκονόμος, τί. ποιήσω, ὅτι ὁ κὐφκὸς μου ἀφαιρεῖται 

χίω οἱ οἰκονομίαν τὸ "ἐμοῦ: ᾿ σκαπβεν “κ ἰρίίω, ἐπούτειν αἰλαύο- 

μω. ἔγνων τὶ ποιήσω, ἵνα ὅταν μεταςειϑω τῆς οἰκονομίας, δέ- 

ζωνταί με εἰς Οιΐ οἴκοις αὐτῶν. ΠῚ ὶ πσεοσκαλέσει δυο» ένα. 

ἕκαςον τὴμ χρεωφειλέτων Ψ κυδίου ἑαυΐ' ἔλο γε ]ῳ χοδϑότω, 
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Γ 

Πόσον ὀφέϊλεις τῷ κυρίῳ μου; ὁ δὲ εἰπεν » Ἑκατὸν ̓ βάπις 

ἐλαίου. Καὶ εἰτὲν ἀπ “Δέξαι (ου ὃ γράμμα καϑισαρ ἀ- 

λέως γράψον 7 πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἰ εἰπέ, Σὺ δὲ πῦσον 

ὀφειλάρΟ δ εἶπεν, κα ὸν κὸ ὧν σίτου. Καὶ λέγ οἰυπτὸ Δέξαι 

(ου ὁ γραμμια ἡ γράνον ὀϊδοηκοντα.. Καὶ ἐπήνεσεν ὃ κύδιμος 
λ 

ᾧ) ο οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως: ἐποίησεν “ὅτι οἱ υοὶ Ξ 

αἰῶνος Ούτου Φρονιμιώτεροι ὑπέρ ΩΣ ὕοις Υ φωτὸς εἰς δ 

νέαν τίω ὁ ἑαυτῶν εἰσι. Κάγω ὑμιν λέγω, “Ποιήσουτε ἑαυτοῖς 
Φίλοις ὧν “’ ὡ ψ ΤΣ ἀδικίας, ἣ να ὅταν ὀιολύπητε, δι ωγ-- 

ταὶ ὑμᾶς εἰς τας αἰωνίοις σκίευάς.. Ὁ πιςὸς ὃ» ἐλοαιχέσω, καὶ ΩΨ 

πολλῷ πιρὸς 6:1" "γὺ ὁ ον ἐλουχή τῳ ἀδιως, ὧν πολλῷ ἀδοωώς 

δξην.εἰ εἰ οιῦ ων “τυ Ὁ ἀδίκω ἡμαμῶνα ποῖ “7. ἐδὼ ἐς. "Ὁ ἀληϑινον 

Ζιεύ ὑμῖν πιςευ σφι Εἰ ον πῶῦ Ὁ δλλοτεάῳ πίςοὶ ἐς ἐδ ἐῶν, ἡ ύμε 
ΤῈ: τς ρον δωσᾳ;" Οὐδεὶς οἰκατης δι αἷ) δυσὶ κωρλοις σὐμο 

λεύειν" ή ̓γὼ Φ ἐ ἐῷ μισήσᾳ, Οὴὶ Σ ἕτερον ὠγαπησῷ ἡ ἑνὸς λι.3έ-- 

ξεται, Ὁ Ν χοῦ ἐτέ ἐτέρου κατα φρονήσ. οὐ δευυ αεϑε ϑεῳῷ δουλόσειν 

Δ ᾿ μαμώνα. Εἴκουον δ ταῦτα παντο ( οἱ Φαξσαοι Φιλαρ- 

γυροι εὑπουροντες, νὴ ὃ ὀξεμιυκτὴ ἐαζον αὐτὸν. Καὶ εἶπεν αὐποις, 

Υ̓ μεις ἐξ Ὧ “δικραοιτες ἑαυτοις ὀψώπιον τὴμ ἀὐϑοθόπων, 

ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει ταὶ καρδίας ὑμῶν᾽ ὅτι ὃ ὧν ἀὐϑρώποις ὑ- 

ψιλόν, βδέλυγμα ἐνώπιον 7 Θεοῦ ὅξιν. Ο γόμλος κ᾿ οἱ Ζυθο9-- 

Φηται ἕως ἑωάννου" Συτὸ τότε ἡ ἱ βασιλεία Τῷ Θεοῦ δ)αηελίζε- 

ται," Ὁ παῖς εἰς αὐτί βιάζεται. Ευκοπώτερον δέδξι ῷ οὐρφι- 

γὸν Ὁ ν ̓γίω παρέλϑεὶν, ἢ ἢ ὦ γό γουλου μίαν κεραίαν πέσειν.. Ἴας 

ὃ  Χπολύων τίω γωρακα αὐτοῦ, κα γαμῶν ν ἑτέραν, μοιχεύει κ 
παῖς ὁ ᾿ δπολέλυμλμίω τὸ δλύδρος γαμῶν, μοιγφύει" : ἂν- 

ϑέρπος δὲ ες (ὦ πλούσιος, (ὃ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν (αὶ 
βύσσον, ὐφραινομῖυος καϑ, ἱἑμέραν λοιμασεθορ' ἤῆωλος δὲ δὲ 

ες [ω ὁ ὀγόμαπ Λάζαρος, ὃ ὃς ἐξεξλητο τεϑς Σ πυλῶνα, ἀν 

ἡλκωμδρ(θ., ἡ Ὁ ὀιϑυμῶν Ἀθρτασϑέευαι το δ’ η᾽ ψυχίων ἢ: η" πι-- 

πῆόντων Στὸ Ὁ βαπεῤις Π' πλοισίε! δλλὰ τὶ Ὁ οἱ κύνες ἐρηθμδωοι 

ἀπέλειχο νας Ἄλοω αὐϑ. ὉΠ ΎΓΟΣ 5  ἀποϑανεῖν τὸν γῆωλο γ "Ὁ ὡ- 

πενηϑίεσα αὐξ ὑπὸ Υ' ἀηέλων ἐἰ εἰς ὸν κόλπον ὙΝ 

ὠπέϑανε ἢ Καὶ ὃ πλούσιος, ἐτάφη: ον τυ Ὁ ἀσν ἐ ἐποῦρας Οζι; 

-π πῶτ-- 

ϑὐδϑοδιυντιανοις 
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ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚ. 129. 
ὀφϑαλμοις αὐ 7ῷ οὑπαρχῶν ον βασανοις, ὄφρ, ΧΩ Αθραάμ 
πὸ μακρόϑεν, νὰ Λαζωρον . ὅις κόλποις αὐδά,ᾳ αὐήος. Φω 

νήσοις εἶστε, Ράπρ, Ας ἐααμ ἐλέησον με, καὶ πέμψον Λαζα- 

βύν, ἵγα ῬΈΡΣ γς ἄκρον χ' ἦ" δουκτυ λου αὐτοῦ ὑ ὕδατος, κ, κατανν 

ξι τω [λῶοτων ψλρις ὅτι ὀδαιυώμαι ὁ ον Τῇ Φλογὶ τοι τῇ. Εἶπε 

ϑ ̓Αξρααμ, Τύανον, μινηοϑητι ὅτι ὠπέλαξες σὺ ἀγαϑὰ (ου. 

οΨ τῇ ἢ ζωῃ (υ, καὶ Λαζωρος ὁμοίως ᾳ κακοί νι ὃ οδὲ «ω- 

καλάται, σὺ ἢ  ὀδεινᾶσει!. Ω ὀἶλὶ πᾶσι ζυπις, μεταξὺ ἡμὴ νὰ 

ὑμὴν χάσμα μέγα ἐσήθάκται, ὅπως οἱ ϑελοντες διαρίευαι ὧν: Οτ- 
χεῦϑεν χϑὸς ὑμαξ, μιὴ δι ωνται, μηδὲ οἱ οι! ὑρκεῖϑεν χαϑϑς ἡμᾶς, Η 

διαπερφοσιν. Εἶπε Ὁ, Ἑρωτώ οι σέ πάτερ οὗν πέμ ς αὐτὸν 

εἰς τὸν οἴκον ΤῈ ἢ παιδὸς μου: ἦχο ) πέντε ἀδελφοις, ὦ ὁπῶς δια-- 

μδρτὺ βήτοι αὐτοῖς να, υή καὶ αὐτοὶ ἐλϑώσι» εἰς φ τ ἸΏΤΩΝ ου- 

γον Φ βασενου. ΔΕ οἰμπτὸ Αξρᾳάμ, ἔχοισι Μώστα Ἶ δ ζοις 

«ϑδοφτα: ἀκουσουτώσου αὐτῶν. Ὁ δὲ εἰστέν, Οὐ πατέρ 4 Α- 

βρααμ Δ Ε ἐαν 7ις δστὸ νεκρῶν πορευθη χθός. αὐτοις, κετας- 

γοήσοισίν. Εἶπε ῷ  εἰυτὼ, Εἰ Μωσέως Οἕ ̓ χϑοφητῶν σκ ἀκού 

σιν, ἐδὲ ἐανες ὡκ νεκρῶν ἀύαςη πειαϑήσονται. Εἶπεϑ 
θοὸς οὖν μαϑυπαρ, Ανένδεχτὸν ἼΤΩ “ μη ὀλϑεῖν ἿΝ σκᾶλδαι- 

λα αὶ δ δὲ οὗ ἐρχόταν λιεσίτελει ἡ οἰυττ. εἰ μυλος ὀνυκὸς τϑά- 

κειταὶ φϑι ἢ σράχηλον αὐτῷ, Ο ἐῤῥιῆλα, εἰ εἰς 5 ϑαιλοιοστεν, ἢ ἵνα 

σκανδαλίσῃ Ὁ κά Υ μικρῶν ὦ, πϑϑσέχετε ἑαυτοῖς. Ἔν" Σ 

ἀμδρτι εἰς σὲ ὁ ἀδελφὸς (ου, ἐπιτίμησον εἰυπ" καὶ ἐὰν Ἴκη 

τανοήσν ἀφες ἄμπῷ. χοῦ ἐὰν ἑγῆαροις τῆς ἡμέρας ἁμδρτη εἰ εἰς σξ, 

ΚΟ ̓ἐγδάχις τὴ τῆς ἡμέροις ὀπιφρέν αι, Ὁ)! σε »λέγων, Μεπανοὼ, 

ἀφήσές εὐμπὴ. Καὶ ΕἸ ΠΟΥ οἱ ἀπόφολοι τῷ Κυρίῳ, ρόδες ἡ-- 

μὲν πίειν. Εἶπε: 5 ὸ Κύρμος, Εἰ ἔχετε πίςιν ὡς “5: σιναπέως, 

ἐλέγετε δὺ Τῇ συκαιμάνῳ ταῦτ οἀκιοαζωϑητι, κοι Φυτεύϑηπι, ωΨ 

Τῇ ἢ ϑαιλοιαση᾿ Ὁ ὑπήκουσεν λ ὑμήν. Τίς 5 οἷ ὑμὴμ δουλον ( ἔχων 

Θρογεκωντα ἢ ποιμμαλνονται, ὃς ̓εἰσολϑοντ ̓ ὠκὲ ἁ γ696 ἐρει 

ὄϑεως Παρελϑων ἀνάπεσε Σλλ οὐχ, ἐρεῖ Ἢ απ ̓βευίμκονν 

δεπνήσω, , 0 ἡ αἰϑαζωσοι μῶρος διακόνε ἑώ. ἕως φάγω ἀ πὶ πίω, 

ῶ μῷ τοῦτο Φάγεσαι κ' πιέσοι! συ; "Μη χάθαν ἐχᾷ τῷ β δούλῳ 

ἐκείνῳ, ὁ: ἐποήϊσεζῳ διωτα γθέντοι ἀσπὸ : .οὐδόκω. Οὕπωυ καῇ. 
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140 ἘΥ ΆΑΤΙΣ 

Γ ὑμεῖς, ὅτων ποιήσητε πουΐτοι αι διατα θέντα ὑ ὑμὰν, λέγετε, Οἵς 
δὸουλοι ἀ ἀχφέῖοι ἐσμέν ὅτι ὃ ᾿ ὠφείλομὴν ΠΌΙΗσΌΩ , πεποιήκαιμδρ. 

Καὶ ἐϑἕνετο ω τῷ Ὁ πορόσεοϑαι αὐτὸν εἰς Γερεσουλήμι, κα αὐτὸς 

διήρχετο δια μέσου Σαμδρείας ΚΓ ἁλιλαίας. ᾿ εἰσερλθμ- 
γοῦ ὐᾷ εἰ εἰς πνὰ κωμίω, ἀπήντησαν ἀυπὸ δέκα λέθϑί ἃ»- 

ὅὄρες, ὁ οἷ ἔςησοιν πὸ ῥῥ δ Θεν᾿ "ἢ αὐτοὶ θαν φωνίω, Λέροντες, Ϊη- 

πὰ (ό οἰ χιςείτα. ἐ ἐλέησον "μᾶς. Καὶ ἰδοὼὸν εἶστεν αὐτοῖς, ̓ Βοράνδεν- 

τες θηιδείξατε ἑαυΐοι; Ὅις ἱερόσι. Καὶ ἐδ ετὸ ὧν τὼ Ὁ ὑπο γήν 

Α αὐποις, ἐκαιθτεξ ἐόϑηρῦ. Εἷς: Ω) ἐξ αὐξ! ἰδοὼὸν ὅτι ἰα.ϑη υὑπέορεψο, 

τῷ Φώνης μεγαλῆς δυιξαζωνὴ δ Θεὸν" ὦ ἔπεσεν οὐ πὶ πσδϑσι. 

“07 ν κῆρα οὖ (ὧν πόδας αὐὐὴς, δὐχαξαρών οἰνπτῦ" καὶ ὰ αὐτὸς ὦ Σα 

μδρείτης. Αποκριϑεὶς ἢ ὁ ὁ ἴησοις εἶπέν Οὐχὶ οἱ δέχῳ ἐχαϑαρά- 

ἐϑησαιν; οἱ ἢ) ογνέα που: οὐχ εὑρέϑησοιν υὐποορένψαντες δοιώραι! 
δόξαν τὺ Ὁ Θεῷ. μη 0 δλλογγοης ὃ γος. Καὶ εἶπεν ὐπὸ ̓Αναςας 

πορδυου “ πιείς ἴου σεσωκέσε. Ἐπερῳτηϑεὶς ὃ ̓  χοῦ αν βλναι 

σου! ΨΥ πῦτε ἐρχέται ἡ βασιλεία, ᾧ Θεού, ὑὀκροίᾳνα αὐτοῖς Ἂς εἰ-- 

πεν, Οὐκ ἐρέται ἡ (ασιλεία 4“ Θεοῦ νὰ 1 φὐρατιρὴ σεῶς, ἐδὲ ἐ- 

Ἑ ροὺσιν, Ἰδοὺ ὧδε. , ἰδοὺ ἐκει" ἐγ δου Κρ ἥ βασιλεία. Ω’  Θευ ὠνοὸς 
' ὁμὸὴμ μιν. Εἶπε 5 χσθϑς (ἄν: μαιϑηταξ, ̓Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅὃΤέ 

ὀ ιϑυμοὶ ὕΝ μίαν Τὴ ἡ ἡμερων Τ' Ῥυοδα ἀὐϑρωπου ἰδών ὁ σκ 

Μαῖ). κα]. ὀψαώε." Και ἐρουσιν ὑμὰν, ἰδοὺ ὦδε, , ἰδοὺ ἐγοεῖ" υυὴ ἀπέλϑητε, 
ρον μηδὲ  διωξητε. ὥρην )»᾽ ἥ ἄφραπη ἢ ἰἀοράηβουσα ὁ Οκ, τῆς τσ’ 

οὐρρινὸν εἰς τίου ̓ὑαν οὐροίνον λούμπει, οὕτως ἔσαι δὰ ἡος ΖὉ 
ὀὐϑρῶπου ΦΨ Τὴ ἡμέρᾳ αὐξ. τσθροτον φ δῶ αὐτο πολλαὶ “α- 

πὰ ϑεν, ταὶ ΠΥ το δόκιμα, ϑέε αι ἀπὸ τὴ τῆς ὅβυεας τοῦτος. 'Και ἊΝ 
ϑως ὀλύευ ὧν ταῖς ἡμέραις ἥ' Ὁ ΝΩς ὅτως ἔραν ") ὧν ταῖς ἡμε- 

Ζ πωως 5 ἡοῦ ᾧ Τ' ἀνϑρώπου. ἠάϑιον, ἔπινον οἐγάμοιυ, ὀξεγαμίζον- 

“τὸ άλει ἧς ἡμέρας εἰσηλϑε Νῶε εἰς ζ' δ ων δ, ἡ. ἤλϑεν ὁ κατα- 

Γενιθ κλυσμος, Ὁ ἀπωλέσεν ἅπανταρ. ὁμοίως Ὁ ως ἐϑυ ἐτο ον ταῖς 

ἡμέραις Λωτ: ἤόϑιον, ἔπινον ἦγθραζον, ἐπώλοιν οἐφύτευον, Ὁ ὠκοὸ 

δομϑιυὴ δὲ ἡ ἡμέραι ὀξῆλϑε Λως Στὸ Σοδόμων, ἐδρεξεπὸ πὺρ 

1ὴ ϑείον ἀπ᾽ πὶ ἐρανϑ, "ἡ ἀπώλεσεν ἅπανταρ' καῦτα ἐ ἔραν , ἡμέ 
' βᾷ ὃ εἷος “ Ψ ἀγϑρωπου Χποχαλύπβε,.. Εν ἐκείνη Τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔφουι 

Ἡ ὧι ξ'᾿ δώματος, ὁ ΐᾳ σκδύη ἀφ᾽ ον Τῇ οἰκίᾳ, μη ̓ κατα(άτω 

᾿ 

σῃ 



Ἐδὼ ἴσοϊ ὁ ΟΡ 

ῷ ᾧ ἀγα, ὁ 0 εἰς 

εὐδαληφλησε- 
Ίαι, ᾧ ὃ ἐτερος 

ἀφεϑήσεται. αᾶ. 

ὁ.γιοξ 
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γ 

1 παρ᾿ ἐκεῖνον. 
βιη 

Τὰ 

"Ὁ, Φ. 

ξβ 

ξα Πεεὶ τῷ κριτοῦ Φ ἀδικίας. (5 Περὶ Φαρισαίου καὶ . τῷ τελώνου, 
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ὥρα! αὐτο “Ὁ ὁ ον τῷ Ὁ ἀγρῷ, ὃ ὁμοίως μη ; ὀλιρρεψαῶ εἰς  ὁ- 

πίσο. Μνημονάδ)εῖ: ἃ γαυαροὸς Λωτσίος ἐὰν ζητήσῃ ΄ ̓ ψυχίω 

εὐ Κα σῶ σοι, Στολέσφι αὐτίευ: ὦ ΞΡ ἐὰν Χπολέσι αὐδὶ, ζωογονής- 

σφ αὐτίω. "Λέγω ὑμιν. Ταύτῃ τῇ γυκῆ ἔσονται δύο ὩΣ κλίνης 

μεώς" ὃ ἐς πουραυληζϑησεται, ὼ ὁ : ὠφίΘ» ἀφεϑήσεται. δυο ἐ- 

(ονται δλήϑουσσιῃ Ὁ21Ὁ Ὃ αὐτὸ μαι αὐραληφϑησῷ, καὶ Ὁ ἷς ἱὲ ἐτε- 

Θοὶ ἀφεϑησεται." Και ̓ ἀποκριϑέντες λέγρεσιν εἰυπτὸ , Πού Κύ- 

δας; Ο3 ἐἶπεν αὐτοῖς, Οπου τὸ σώμα, ἐκεῖ Ἰ(ναχθήσονται Ὧ 
ο 1 

ἀετοί, ; Ελεγε ἴς ρα ολίαυ αὐτοῖς ζυν τὸ δε 

Η 

χοῦ ἢ 

Κεφ... 
μίατβ...Δ 

μδο.».Δ 
ἴω.ιβ.Δ 

Μαΐθ.κδ. Δ 

᾿ς α,ϑεσιολ. Δ 

παντοτε τοεϑσευχεῶς (ὃ μὴ ὠκικοοειν λέγων, Κρατὴς πς ἰε ἐν β 

1} πολά 7 Θεὸν μὰ ' φοξούμδυ(θ», δὰ πο ΘΈΟΝ μη ὀνφρεπο- : 

μδνος. υχῆφοι ὃ ,1ω ἐν τὴ ἢ πολ ἐκείνη, γἡ ἤρχετο τεὸς αὐξ, ΡΝ 
οούσοι, ἔχ δίκησον Με δτὸ Θ᾽ δύτιδίκου μϑυ. Καὶ ἀκ ἠϑελησεν 

Θ ι χρόνον. μλ Ὁ 5 ταῦτα εἶπεν αν ἑαυτῶ, Εἰ ἦγ Σ Θεὸν εὶ Φορε- 

κὰν κ᾽ ἄνϑρθοπον “κ ἀνζρέπομαι, διαγε ὟΣ αϑρέάν μοι κόπον 

Υ χήραν ταυτίωυ, ὁπ δυκήσεν αὐδῇ ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρλομδυη ὁ ὑ- 

πωπιαξη ἡ“ὰ Εὐπε: ο ὃ Κύεμος, Ακούσατε Ἡ ὁ κριτής ᾧ ἀδικίας 

λέγ. ὁ 3 Θεὸς ου μὴ ποιήσ 7 ̓ὀκδρησιν ἢ Τ' ὠνιλέκτῶων ἘΠν ΡΠ] 

βοώντων τϑϑς αὐδ ἡμέρας κ᾽ γυκτος μακροθυμῶν ἐπὶ αἱ ἐγ’ αὖ Ὁ 23 
εν 

τοῖς: λέγω ὑμῶν δῆ ποιή σέ Υ ̓ὠμ δέγησιν αὐτῶν οΨ Ὁ χά. ἥλίω λένε ζεκα 
“»" 

Ματϑκδτ' 

Ἐκχκλησια- 

ςικο ἐν." 

α.9εσ.ε.Δ, 

ὃ ἧος Ξ ᾧ ἀνϑρώπου ἤϑων ρα δρισἢ ἢ πιεῖν ὁ] 2.) 750; Εἰπέ κι "δ[υ: 

δὲ ἥκν ̓χοοϑςΐινας Οις πεποιϑοτας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσί 1 δέχοιο, 

Κο1] ᾿ οἰξουϑενοιίταρ εις λοιποιρ, πίω «οαξολίω Ἰαυτίωυ: Αν- 

"ΕΥ δύο ἀύέείξησων εἰ εἰς τὸ ἱερον «πδοσεύξαι ὅτι, ὃ εἷς ᾧωρι:- 

σοΐος Ὁ Ο ρος Ἰελώνης ὁ 0 Φαρισοειος ς καϑὴς τέθς ἑαυϊαυτα 

«σδϑσηυχετο, ΟΘεὸς δὐχειριτω (οι, ὅτι “κ εἰμι ἰ ὥρη οἱ οι λοιποὶ 

ξουϑρώπων ἁρπαγές, ἀδέκωοι, μοιχοί, ̓  ̓ ὰ ὡς ἔδυ ὁ χελώνης. 

γηξεῦω δὲς “ Ὁ σαρθάρου, δποδεχατώ ποῦ το ὅσοι χτώμαι. Καὶ 

ὃ τελώνης μακρόϑεν ἑςως ἐΩ( ἰϑελὲν οὐδᾷ ζις ὀφϑαλμιοις εἰς ἢ: 

οὐρανὸν ἐπαραιδλλ᾽ ἐτυτῆέν εἰς τὸ  φῆϑος αὐτοῦ. »λέγῶν, ΟθΘεὸς 

ἱλοίοϑητι μοι πω Ὁ ἁμδρτωλῴ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη ὧδε! δεδε-- 

καιωμῆμος ὀρῷ ἃ Ὕ, αὐτού, ἢ ἢ" ἐκεῖνος “ὅτι παξ ὁ ὑψῶν ὁ {- 

αὐτὸν ζαπεινωθησεται ὁ δὲ πεινῶν ὁ ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

“Προσέφερον ἢ. αὐτῷ κὸ "ὦ 4 βρέφη, ΐγα αὐτῶν ὡτπῆηται ἰδὸν- 

Κεφ. "ἡ. 

ματθ.χγ. Β 

Ματῇ. 0.8 

4»...8Β 

-στοη 

Ι 

2 
; 2»...7..-. “πὶ 2γεκγεσον 

γαράσες δ γεν 
κρσϑυρον τῶν ἐν 

κυ7ηις σι, μ᾽ :2έεν 



ὦ ξη Πεεὶ τῷ τυφλού, 

142 ΟὙΕΥΝΑ “Ἐπ: 

τες δὲ οἱ μαϑηταῖ, ἐπέπιμυησοιν αὐτοῖς. Ο δὲ ἴησοις τέϑοκαλε- 

σεύμδυος αὐτὸ, Εἰτεν Αφαεα πω δία ἐρχόοϑαι πσϑός με, 

"Ὁ μυὴ κωλύετε αὐτο" ΕΊΣ Οιέτων ὅν ἡ βασιλεία ὅ Ὁ Θεοό. 

ἀμίω λέγω ὑμιν, ὃς ἐῶν μη , δέξηται τίωω βασιλείαν ἠ Ὁ Θεοῦ «ἢ 

τὰ Δ ὡς παϊδῶον, οὐ Ῥν ̓ εἰσέλϑη εἰς αὐπίω. Καὶ ἐπηρφῦτησε ἧς ᾿ 

αὖτ ἀργῶν, λύγων, Δ, δὰ σκαλξ ἀγαϑε, τ ποιή σοῖς ̓ζωίω αἸω- ᾿ 

Ἴ κληβονομμήσοο Ἐϊπε ἣ ἀν ὁ Ο ἵησοις, τί, Με λέγής ἀγαϑον; ἤ 

Εξολ ΚΣ κλρ ἀγαϑὸς͵ εἰ μη εἷς ὁ Θεὸς τας ὀντολοὶς εοἴδας, Μὴ μο ἐχεὺ- 

τοὶ ς Μὲ ον γάλσης, Ἰ1η ̓ κλόλψη ς, Μη ἱψευδομδρτυρησης: Τίμα 

ἂν πατέεα Ου ᾧ τίω μητέρι ΩΣ Ο δὲ εἰπε, Ταῦτα παΐτα ἐξ 
φυλαξὰ μίευς οι νεότητος ἐμ - Ακούσοις Ἵ" ταῦτα ὃ ἰησοΐ εἴς- ᾿ 

“εν αὐνπτὸ ἢ Ε τ! ἕν (οι λείπει" ̓ παῖντοι ὅσοι ἐχής πώλησον, ΓΟ, [δι ᾿ὑπαλὴ 

δὸς "ωροῖς, Ω ἕξεις ϑησοιυρον ο᾽ οὐρφρ' “ῷ . ΧοΌ ̓ δεῦρο ἀκολουϑᾳ 

Ε μοι.ΟἹ ἢ ἀκούσεις πουῦτοι φῳϑάλυπος ἔγρετο: μὠγαρ πλούσιος “ 

σφόδρα εἰδῶν το αἱὴς: ὃ ἴησοις πύδαλυπον σβυομῆυον, εἰ Εἰτέ Πῶὼς 

δυσκόλως οἱ τοὶ λϑήμοτω ἔλθντες εἰσελεύσονται εἰς τί βασι- 

λείαν ἐφ Θεοί' ἀὐκοπώτερον γον ΤΥ (οι μὴ Ἂν» δια ἐφρυμαλιας 

ῥαφίδος εἰσελϑειν ἢ ἢ πλιούσιον εἰς τί ἰὸν σιλειων ὅ 5 Θεοό εἰσελ 

ϑΕ!Ψ. Εἶπον δὲ οἱ ἜΡΓ ΑΥ͂ΒΆ Καὶ ἧς διωλαται σωϑίωα; Ο: ὃ Εἰς, 

σε, Τὰ ἀδαματα Ξϑα ἀνϑρθόποις, δδιυατο 61 αὔρα το θ Ὁ Θεῴ. 

“ΠΝ Ὁ Εἶπε ὁ ὁ Βέρος, ἴδοὺ ἡμεῖς ἀφ: καμὸρ παν τοι » ἠκολουϑή- 
σοι μδυ (..Ὁ δ εἰπεν αὐτοῖς, Αμίω λέγω ὑμιν, ὅτι οὐδείς ὅδιν ἢ 

ὃς ἀφῆκαν οἰκίων. ἠ ϑνεῖς, Ἶ ̓ἀδελφοις,} ἢ γωυαίχοι, ὴ τέχνα ἐ- 

Ζ νεκέν Φ βασιλείας σ 5 Θεοό, ὁ ὃς Ξ “ὦ ̓ δστολοίξη πολλαπλασίονα, 

ον “πω ὦ χοιρῳ ζύτω, καὶ! ὧν τῷ αἰῶνι! τῷ Ὁ ἐρχομδύῳ ζωίω. αἰω- 

"ΠΡ γΙ0ν. Παροιλοιβων᾽ 9 ᾿ις δώδεκα, εἶπε τές αὐ ποις, δου 

ἀϑαξαινομδυ εἰ εἰς ἱεροσολυμα, Χο  τελέοϑησέται παντο ζα γέ- 

γξαμμίνα δὰ ΝΑ ποοφυτῶν᾽ πὸ Ὁ ὑφ, ΤΣ ἀὐϑεθόπου. ἤρα 

δοϑήσεται )Ὁ Οις ἐθνεσι "Ἢ ἐμπαιγθή σε το, 0 ὁ ἀβοιιθίσεται, ἃ 

ὀμιπβυεϑησεται, μαφιγω σεντες δστοκτενουσιν αὐτὸν υχου τῇ Ἢ 
μέρα, Τῇ τρίτη Διῤαςήσεται. Και αὐτοί ὶ οὐδὸν ζούτων σίλυήκοιν "Ὁ 

ϑκλνα [ὦ ὃ βῆμα ζῦτ κεκρυμμένον ἀπ αὐτῶν. (ὃ ἐκ ἐγίνωσκον ας 
Ἴ ἣ λεχθμῆμα. Ἕνυετ! 5 ὧν τῷ ἐπίζειν αὐὴὸν εἰς ἰεραχω »τυ- 
Ἢ φλόςοξες ἐκώϑητο χόδα 5 ὁδὸν χαοϑσοητῶν' ἀκούσας δὲ ὄχλϑ 



ἐὀχλος. ς 

ἕξ 
σκε 

͵ 

ξε Περὶ Ζακχαήν. ξςῖ Περὶ αὖ πορδυϑέντος λα ῴν ἑαυτῶ βασιλείαν. 

ΚΑΤΑ  ΑΘΟΥ ἘΠ ὰὼ 
Ι 4Φυνόος ἢ [ Ι "] “" 1 ! ὡδῷ 

διαπορδυομδου, ἐπιωυϑανέτο Τ Εἰη Οὐ». Απηήειλαν δὲ αὐ-- 
“Ὕ“ἰ .« »-»ς . Ι λνυκο!ί ! . 

Ἴτυ͵ ὁ1ι ἴηύοις 0 Ναζωρανος συρεέρχέτο «ΤΟΙ ἐξοησε, λέγων, ἴη-- 

σού ἐξ Δαξὶσὶ, θεησον με.Καὶ Ὁ χσϑϑάσοντες ἐπετίμων ἀπὸ 
ὀ [ ἂς ἐλ τ τὰ ἣν »ἱ ελ Ὶ 9 ΐ 

ἵγα σιωπήση' αὐτὸς 5 πολλᾷ μᾶλλον ἐκρωζέν, υέ Δαβὶοῖ, ἐλέη- 
ΔΩ ΡΣ 3 2 ως ᾿ 

σὸν με. Σταϑεὶς 50 Ιησοις ἐκελόυσεν αὐτὸν ἀγχϑίου αἱ χσϑὸς α0-- 

. Γ" λ. 5 ἷ ; Ι 
τὸν. ἐηίσαντος δὲ ἀν ἐπηρῳτήσεν αὐηὸν, λέγων, Τίσοι ϑέλοις 

Ι ᾿ αὐ | ς » ! λε ννφῳ 

ποιήστυ ; Ο δᾷ εἰπτε Κυρας, ἵνα ἀγωβλέψω . Καὶ οἸησοῖς εἴτε 
) 4 .α“« ἌῸ [ Ι ὶ ΩΝ ϑ 

ὠνπὸ, Ανα ( λενψον ἡ πίοίς ίου σεσώκέ σε. Και πουραλιρὴ μαὰνξ- 
» 2 Ι οὐ χὺς γ2 | 

βλεψα,ὸ ἠκολουῦϑᾳ οὐμυπτὸ δοξαζων ἣ; Θέον, κι σῶα ο ᾿λοιὸς ἰδὼν 

ἔσϑωχεν αἰνον τῷ Θεῴ. Καὶ εἰσελϑῶν δτήρετο Φ19- 
λ 2 νυ" Ι ΩΝ 3 φ'᾽ 

ραγωὸ δου ἀνὴρ ονοματι καλούμδυος Ζακγοὴ ος, Ὁ αὐτὸς [εὐ 
1 ! Ν ρος, 2 Ι » Ὅύῥξι τς νιν δῦ τ ἀἄμτι: 

δργιτελώνης "Ὁ Θαιτ ἱευ πλουσίος, Ω ἐζήτει ἰδῶν (Ὁ) ἰησοιΐ τὶς 
"᾿- Ν ᾽ Ρ Β ν 7. «εἰ “Ὁ“Ὕ-ε Ι λ 3" λ 

6“ 1,,0 ὅκ ἡδίω αὐτὸ στο ὅ ογχλου, ὅτι Τῇ ἡλίῳ μίκρος ἷευ. αὶ 

χοδοδραμῶν ἔμιχαδοῶεν, ἀνέζη ΩΣ συκομωραίαν οὗνω ἰδὴ 

αὐτον"ὅτι δγ᾽ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεάχ. ὦ εἷς ἡλϑεν ὥι (Ὁ τὸ- 

πον, ἀνωξλέψας ὁ ἴησοιξ εἰδὲν αὐτὸν, ἢ εἶπε χσϑθς αὐτὸν, Ζακ 

γαιε ̓ ἀσεύσοις κατα (η91" σήμερον γα ὧν τῷ δἰκωΐου δὲ! μιε 

μεῖναι. Καὶ «σεύσας κα τΈ 6, ὑπεδέξατο αὐτὸν γα ον. Καὶ 

ἰδόντες ἅπαντες διε ἡυζον, λέροντες ὅπ δα ὡμδρτωλῷ 
9 ᾿ " Ὁ τε ω 2 λ 

ἀνδρὶ εἰσηλὸς Κῳιτα λύστω . Σ ταϑεὶς  Ζακγοῦος εἶπε χοδος δ᾽ 

Κύρκον, ἰδοὺ ζῷ ἡ μίση τὴμ ὑπούρλϑντων μου, Κύρμε, δίδωμι 

Οις πωλοις" καὶ Εἰ Ἱενὸς ἴε ἐσυκοζφαντηήσοι, Στοδι δῶμ τετρα-- 

“λουν. Εἶπε δ “σϑὸς αὐτὸν ὁἴησοις, ὅτι σήμερον σωτήρ ία τῶ 

δϊκῶ Ούτω ἔχη ετο, καϑύτι καὶ αὐτὸς ἱὸς Αβοφώμ, ὅξιν ἤλϑε 

γα ὁ ἡὸς ΤΩ ἀγϑρώπου ἔστη σαι ὦ σώσει τὸ Σστολωλοός. Ακου-- 

ὀν Τῶν δ αὐτῶν ποιῦτα, χοδθεϑεὶς εἶστε «οαζολίω, διὰ Ὁ ἐς 

αὐτὸν ξῇ ἱερουσωλήμ,, κα] δοκεῖν" αὐτοιὶ ὅπ τ ὐῥαλρῆμα 

μδηᾳ ἡ βασιλεία Οὗ Θεοῦ ἀναφαἰνεῶοι , εἶπεν οὐὖ,  Αν- 

φρθοηὸς τις δ ηυής ἐπορδυ.ὃν εἰς γώ ῥοιν μακρὰν, λοιζεὶν ἑαυ- 
τ κἀς τῷ ΤΗΣ ι ΡΝ 

τῷ (ασιλεί αν," χαποςρέψαι. ἹΚωλέσας ὃ δέκα δούλοις ἑαυ- 

τού, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκᾳ μνᾶς, καὶ εἶπε χπσϑὸς αὐτοιξ, ΓΙ 69:- 

»μαϊδσαοε ἕως ἔρχομαι Οἱ δὲ πολίται αὐτοί ἐμίσοι αἰ-- 

ᾧ. Κα) ἀπέςηλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐηο ̓ λέγοντες, Οὐϑε- 

λομδω τουτον βασιλεύσει ἐφ᾿ ἡμας. Καὶ ἔγϑμετο ον ῷ ἐπανελ 

Ζζ Περὶμ λσιθόντῶν δέκα μϑάξ. 

ἢ 

Ματβ.η.Β 
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ξῃ Περὶ σῷ πώλου, 

144 ἈἈΠΌΕΤΕ, 

9ε,ν αὐτὸν λαξόντα τίε βασιλείαν, κα" εἶπε φωνηϑέιαι αὖς 

Τίὼ ᾧ Ὅις δούλοις ύνις, δὶς ἔσουχο τὸ Ὄργύρκον, ἵνα γνῷ ἧς τ 

διεχοξοιγμτεύσοιτο. Παρεήμετ δὲ ὁ τσϑφοτος, λέγων, Κύ- 

εμέ, ἥ “ὦ ε (ου τυδοσήργα σουτο δῦκαι μνας. Καὶ εἶπεν εἰυτῷ, 

Εὐ ἀγαϑε δουλε᾿ ὅτι Φ ἐλαγέσῳ πιςὸς ἐϑίρου, [οϑι ὅοισίων 

ἔγων ἐπαϑω δέκα πολέων , Καὶ ἦλϑὲν ὁ ὁ δεύτερος, λέγων, Κυ- 

6,ς, ἴὰ μνα, Οὐ ἐποίησε πέντε μνάς. Εἶπε: δ Ὁ ἡ Ουτω, Καὶ σῷ γ- 

γου ἐπαΐω πέντε πολέων.Καὶ ἕγρί(Θ: ἦλϑε “λέγων, Κύραε, ἰδὸὺ 

πμνὰ αίου, [ὼ εἰχον Χποχειμδρίευ ον (υδαοέφ᾽ ἐφοβουμέωυ 

γα σε, τι ἀνϑρθοσος αὐςηρὸς Εἰ" αἸρεις ὃ ὅκ ἔϑηκας, ΚΦ! ϑερ,- 

ἕεις ὃ 0 Ξκ ἐασειρας. ΓΙ ὃ  αἰυτε. Εκ γκὐ οματος σου κρινῶ σε, 

πονηρέ ἐ δοῦλε. ἡσδης ὅτι ἐγω ἀγϑρϑθοπος αὐφηρὸς εἰμ; αἴρων ὃ "Ν 

ἐϑηκα καὶ ϑεοέζων ὃίοι ἔασειρα καὶ διαῖε δ» 6 ἐδῶκας ΠΝ 

δργυοὸν μου ̓ δηϊ τίω γραπεζαν, Ἂ ἐγω ἐλϑῶν σὰ τόκῶ 

ἣ δὐ ἔχυραξα αὐτὸ; εοὶ ̓ς πουρέωσιν Εἴπεν, Α ρατε ἀπ ἊΣ 

Τμναν, εἰ ἈΤΞΑΤΑ δέχα μνας ἐχονῆε. Καὶ εἶπον οἰυπτὸ, Κύ. 

Θ,Ε, ἐχ δέκα μνᾶς. “Λέγω γαρ ὑμάν, ὅτι πανπῳ ἔχο ντι δὸϑή-- 

ἍΗ Ὕπο; : Ψ μη ἔχοντος, »ὰ ὃ ἐ ὄρϑησέ απ αὐτῷ. Πλίω 

οις ἔχθροις με ἐκείνοις. τοις μη ϑελήσοιντοις Ἂν βασιλόυσοι 

ἐπ᾽ αὐειῷ, ἀγα γέτε ὡδὲ » ἴοἉ ̓κατασφαξατεῖ ἐμισθϑοϑὲν μου. 

Καὶ εἰπὼν Ἴαυτα οὐποράγετο ἐμιχσδφαϑεν ἀναθαινὼν εἰς ἵερο- 

σύλυμα. Καὶ ὀγήνετο ὡς ἡτήίισεν εἰς ᾿ ΒηθΦαγη καὶ Βηϑανίαν, 

τσϑϑς τὸ ὄρος ὰ ὃ χαλούμδυ(ῷ ὁ ἐλαιῶν, ἀπέςηλε δυο δι  μαϑι- 

τῶν αὑτοῦ. εἰ ἐἰπων, Ὑπάγετε εἰς κατέναντι κωμέω ΦΨ ΄ οεἰς-- 

πορόνὀμῆροι εὑρήσετε πώλον δεδεμδμον, ἐΦ' ὃν Ξδεὶς πώποτε 

ἀνϑ69ο πων ἐκαίϑισε᾽ λύσαντες αὐτὸν ἀγαγέτε. . ἈΚ) ὃ ἐανζερυ ὑμας 
ἐρφῆᾳ διατί λύετε, ὅτως ἐρειτε ἀυπὼ, ὃ ΤΙ ὃ Κύριος εὐμλν Ὁ ἀϑείαν 

ἐγά. Απελϑόντες ὃ οί  ἀπεσαιλμδύοι, ὄΐρον οι ϑτὺς εἶπεν αὐτοῖς. 

ἀπρμον ὃ αὐτῶν ῷ πῶλον, εἰπὸν Ὧ ώξοι ἀΐ τεὸς αὐ-- 

ι Τί λύετε δ πωλον;Οἱ᾽ δ εἶπον, Ο Κύεκος ν ᾧ χρείαν ἐμ: 

ἊΝ ἤγαγον αὐτοῦ χοὸς (ὦ ( [η(θιώ" καῇ ̓  δλιῤῥίλψμαντες ὁ ἑαυτ 

Ω ἱμάτια, ὦ χὶ τὸ πε πῶλον οἐπεξίξασαν(ο 1 Ιησοωυ. Ποβδυομδρε 

ὃ αὐδῶ, ὑπεορώννυον τὰ ἱμάπα αὐτῶν ὧν Τῇ ἢ ὁδῷ. έ ἰδοντὸς ὃ 2 

ἀμ ἡδὴ πεθς ἢ ἢ καΐαξασέ τού ὁ οροῖς ΕΗ ἐῦμε: ἤρξαντο 

ὧπαν 

σλσΊ 

«ι Ἴι 

Κι σιυαγι. 

ἐ: ς 

κα υάμι 

ὃ Σ᾽ δεεσχρ. 

πίσω ς 

τζις ζαπᾷ. 

τὰκ. α 
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δ β.ὁγιῳ 

τ ἱερᾶς. γιαῖος- 

ζιβ 

ΝΑ 

σι 

ξθ Πεεὶ ἃ' ἐκβρωτησθμτων ὃν Κύριον Ξὀρχιερέων ἢ χσαμιμαπέων. ι 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. τῆς 

ὧπαιν τὶ 9 πλῆϑος τὰ μαϑητῶν γα! ἐμέν αἰνειν ῷ Θεὸν φω- 

γῇ μεγαλῃ τ πωσῶν ὧν εἰδὸν δαυαμεων, λέροντες, Εὐλον)ν 

υϑύος ὁ 0 ἐρλόμδυος βασιλέι ΩΨ ὀνόματι Κυρλου- εἰρίωυν -Ψ 

οὐρανῷ, Ω δόξα ον ὑψάροις. ἘΠῚ ιινες τὴν Φαεασαων Στὸ ἦν 

0 ὄχλου εἶστον τεὸς αὐτὸν, ,Δισδαώσκαλέ, ὀλητίμησον᾽ ζις μαϑης- 
τοῖς (ου. Καὶ διστοκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Λέγωὺ ὑμῶν ὅτι ἐὼν οὗτοι 

σιωπή σωσῖν, ΩΦ λίθοι κοκραίξονται.᾿ Καὶ ὡς ἡηι φἰνὰ, ἰδὼν τί 

πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, λέγων, ὅπ εἰ ἔγνως Ἢ σὺ ᾿ Καὶ γέ ον 

ΤῊ ἡμέραι (ου ταῦτη, τὰ φεϑς εἰρηνίωυ (ουγωω ψ ἀρ ξεῖιο 0-- 

φϑαλμῶν (υ "ὁ "01| ἥξοισιν: ἥμέε ρα; ΩΣ σε, ὃ ὩὡῬ αβαλοῦσίιν οἱ 

ἐχθροι (ου χαφοικα ̓(ι ΚΖ)  αδεικωκλ ἰσοισί σε, Ὁ (ἐνεξοισί σε 

πούτοϑεν, Ω ἐδαφιοὺσί σε, Κρ ἴα τὸ τέχνα (υ οΨ “ (καὶ “κ ἀφή- 

σοϊσίν ον Ὁ λίϑον οὐχὶ λίϑῳ δὐϑ, ὧν ἐκ ἐγνὼς ζθ καιρὸν τὴ τῆς 

δ) λισκοπῆς ύυ. 
“ὧν. πώ λθιοταις ωΨ εἰνπτὴ ΚΟ Ιἀγρορίζοντας, λέγων αὐτοῖς, 

Γέγ6 απῆα!, Ο οἰκὸς μου, σίκος φυϑοσευχῆς ̓δξίν ὑμεῖς δὲ Ἢ 

τὸν ἐποιήσουτε απηλαιον λησῶν. Καὶ ἰῷ δεοισκων “ὃ και. ἡ μέ-- 

τας ον τῷ Ῥἑερῳ τ Θ: 9 ᾿ ϑρχιερέῖς, Καὶ οἱ ἱγραμμαῆεις ἐξίτοιιυ 

αὐτο Ὑὐτολέσαι, ̓  οἱ φδῶτοι (1: Ὁ λαοῦ. Κα ὁ οῦῃς εὗδασκον Ὁ 

π ποιήστωσιν ὁ λφὸς γρὰ ὥποὶς ὀξεκρέματο ἀ ἀν ἀκούων. 

Και ἐγένετο ον τα ́  ἡμερων᾽ ὑκκίνων διδάσκοντος ἀν 

λοιὸν ἂν πὸ Ὁ ἱερῷ, " δαηελιζομένου, ἐπέφηοξ "οἱ ἱΘρχερᾷς Ὁ οἱ σι 

λθαμμάτεις σίμ ̓Ὅις πρεσβυτέροις, νὸ εἶπον τϑθς αὐτὸν χές: 

256πε ̓ Εἰπε ἡμαν οΨ ποίᾳ ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἤες Ἄν ̓ 

δὸοι (οι ὀξοισίαν τοιτέωυ. Αποκριϑεὶς δὲ εἶπε τέθς αὐτοις, 

Ἐῳτήσω ὑμας καίγω ἕνα λθλον, "Ὁ ποτε μοι" "Ὁ ὁ βαηδισμια. 
ἰωαννς ὧξ ἤρανε ἥν. ἢ Ἰὸξ Δύϑρωπων;ΟΪ 5 ̓   (νελογίσεαιντο τεϑς 

ἑαυτοις λέγοντες, ὁπ ἐὰν ἀπώμδιυ, ὡξ οὐρανου, ἐρει!, διατί οι 

μΆ θληρεύσατε ὐπὸ; ἐ ἐὰν 5 πω μδμ, ὡς ἀνϑρωπῶν, παῖς ὃ λα.- 

ὃς καταλιϑείσφ ἡμαξ " πεπεισμένος γουρ ἄδην ἰωάννίευ χσθ9-- 
Φητίωυ ζῇ. Καὶ ἀὠπεκρίϑησουν μη εἰδέναι πόϑεν. Καὶ ὁ Ἰησοι εἰ-- 

ὡῚ 

Ὁ: οἱ 

πεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐ ἐγω λέγω ὑμῖν ποίᾳ, ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιώ. 

Ηρξαπ ΤΠ τϑθς ζ λριὸν λέγήν αὐτὶ φραξολήν᾽ του τίωυ- 

Ανϑρφοπὸς τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, οι  ὀϊξέδοτο αὐηὸν γ)εωρ- 

ὃ Περὶ ἀμπελῶνος ὩῬβΟολή. κι. 

Και εἰσελϑῶν εἰς “ὁ ἱερὸν, ἤρξατο ὀκξώλ- 

Κεφικα.Β 

ματθ.κολ.Α 

μδ»...γΧ..... 

᾿ Ματῇικα.Β 

μδο.ια.Β 

Ἡσαΐς γος Γ 
Τερεμ.ζ.Β 

Μαρία. 

Ματῇ.κα.ῦ 

λ[α]}.κα. Δ 
μὼ».(6.Α 
ἡσαῖν ε.Α 
ἑερεμι.β.Δ 
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χοῦ κ᾿ οὦ Περὶ ἐκαϑέτων δὶ ὃν χῆνον. οἱὗ Περὶ Μ᾽ Σ αδ'δουχαίων. 

τ46 ΕΑ ΥΣΤ. 
ἐπ ἱ ΣΣΣ )Σ δ {τς Ἰκαδῆ ει 

αϑις, κφὶ ἀπέδημησε χρόνοις ἱκανοὺς " ΧοῊ ὧν ΚΘΗ αὐπέςήλε. 

λ “ᾺΝ λ Ω « ς᾽ λων Ἢ ἐν 2 τν 

χοϑὸς (ὅν γεωροις δδυλον͵ να Ὥστὸ Τὰ Χφιβποῦ τὸ μόπέλως 
ἰμ 3 Ξ λ 7 3 λ ᾽ ᾿ [ 

γος δῶσιν εἰυπὸ" (Ὁ δὲ γεωρο 9) δείραντες αὐτὸν͵ ἐξωπέςφλαν 
Ι εΙ Ἄς δικτΣ »,.,., »ὉΝ 

κενὸν. Καὶ χσδοσέϑετο πέμψαι! ἔτερον ὄδυ λον " (Ὁ ὃ κωκεινον 
» ! ϑ ! Ι λ ' Ι 

δείραντες Κα απιμασαντες, ὀξαπέςηλαν κενον.Κ αὶ χοδοσεῦτ
-- 

! ς ἃ λ ω ! 3 Ι 

τὸ πέμψαι χϑάσον᾽οἱ ἢ Χο ζυτον χτραυματίσαντες ὠξέξαμον. 

᾿ς ςὡλὰπ ε.] ον» δ Τὰ ! λ ε[ 

Γ Εἰπεοκύθμος τ αμπέλωνος, Τί ποιήσω: πέμψω ᾧ ὑ0ν 
᾿ 3 [ 3 Ὁ 2Αἱ! 9 [ Ἵ “ 

μου τὸν ἀγαπητὸν ἴσως Ὅὥυτον ἰδόντες οψ!ρα πήσοντοι. Ι δόντες 

Ὰ Ν ε Ι "" λ ! “ 

ἡ αὐ. οἱ γεωροοὶ, διελογίζοντο χοθος ἑαυτοῖς. λέλοντες, Ου- 

ΓΡῊ ε Ι ΩΝ ᾽ ! ».λφῳ ἜΝ, ! 

τὸς ὅξιν ὁ κληρονομιοςδευτε Σπτοχ]είνω μὴν αὐτὸν͵ ἵνα, ἡμὴ γέ- 
ε { λ. [ ,. ὙὟΕ ν 3 ἵν 

γΉΤΟ ἢ κληρονομία. Κ αὶ ὠμκξαλόντες αὐτὸν ἐξ ω “ αμνπέλωνος,
 

3 Ι “" Ι 3 Ψ ἕξ [ κχὼὸ » δ Π 

ἀπέχΊεναν. Τί ουὐὐ ποιήσᾳ αὐτοῖς ὁ κυδλος τῷ αμυπελῶνος; ἐ- 
Ι τς". ἐκ τον γφηι ν᾿ κι ᾿ 

λδίσεται καὶ δστολέσᾳ ζῦν- γεωροριξ ζούτοις, καὶ δὼ σᾷ Ὁ ἀμυ- 
Ων ᾽ Ἵ Ί. Ὡς ὶ ! ειὰλυν 

πελῶνα, ἄλλοις. Ακούσωντες ἢ εἶπον, Μη νοιτο.Ο ὃ ἐμέλε- 
. ἦν ἀ' “4 Ν ! τ᾿ ἂν 

ὦ Ξ ψας αὐτοῖς εἶπε, Το δ: 1 γεγραμμένον ζυτο, Λίϑον ὃν ἀ- 
ΦΡ .41.8 [ ἐ" ἢ ἴω" γος »ωηω. [ 3 

» πεδοκέμασων οἱ οἰρκοδομνοιίύντες, ἔαιτ ἐγγυη.9ὴ εἰς κεφαλίω γω- 
Ως: λ΄. οὐ το “Ὁ ᾿ τι 9 ᾽ς 

» ψίας; πος ὁ πέσων ἐπὶ ΕγΕινοΥ ῷ λίθον, σξυθλοιοϑήσεται, ἐφ ὃν 

ἃ ! » λ2» Ι ᾿ ς ᾽ ΠΩ Υ̓ 

Δ σὴ ἂν πέση, λικμηϊσάφαυτον. Καὶ ἐζητήσοιν ΩΦ δρχέερεις 0 οὦὗ εἰδπωμ 

ς “ΜΞ. »"»2 ΓΝ ΩΣ δὴ »Ἃ ὶ “ ᾽ γ ὦ ς τ “ 

σί χραμμνατεις ὀιξαλειν ἐπὶ αὐτὸν τὰς χείρας ον αὐτῇ τῇ Ἧς ἃ." 

᾽ Ι δ Τὰ. τ δ ὡὗ 5 ᾿ 

ρᾳ:" ἐφοξηϑησον ἥ' λαιὸν" ἐγγωῶστων ..) 0ΤΙ χοϑὸς αὐτοιὶ τίω 
λ Ι “. Ὁ λ ᾿ ] Σ ! 5 

πα θῶ “«᾿οαξολίω Ἴαυτίω εἰπε. Καὶ χ)ρατηρήσαντες ὠπέςειλον ἐ[-- «ὗ 
εν: ! « Ι ς ᾿ [ Ω 4“ 2 

καϑέτου, ὑσσοκρινομῆμοις εαυτοις δωζούοιυς Φη), ἵνα ὠσιλοίων 
ΝΣ τῷ ν ἀ5.. Ἐκ ἄς » δ. “ὍΦΞΠΡ Ν᾿ Ὁ 2 Ι ἜΤ 

1 κἝ“ λοῦϑθυ οἱ Ὁ “"οαδοιυαὴ αὐ) τ' Τῇ κα φυ, γι
 τῇ ὠϊξοισίᾳ, 2 Ὁ 0γωΝ. ῥ 

ον ε Ι 9 Ι ν Ι ἀρ θν γό ὐπτ, ; 

ἡμήγεμθνος. Καὶ ἐπηρφότισου αὐτὸν, λέγοντες, Διδδισκαλε, 

οἴδαιμδμ ὃτι ὀρϑῶὼς λέγάς κοι δισδῶσκεις, Κρ (οὐ λαμίανεςς 4.25 

[ » 3.9. 5249» λεκὶ ᾽ ᾿ 

χοοϑσώπον δ᾿ ἐπ’ Σληϑείας τίου ὁδὸν 4 Θεοῦ διδοίσκεις" ἐξε- 
ς πλν Ι Ι ΚΝ δὰ 2} 9 συ 

ςἱν ἡμῖν Κα σονρι Φορον δοιυα,, ἡ οὐ : Κατανοήσοις δὲ αὐτῶν 
Αλ Ι ὡ ὶ ᾽ ΄ μ- ! » ! ! 

Τ᾽ πανϑργίοων, εἶπε χσθος αὐτο, Τίμε πειροιζεε οὐ πιδείξατε 
Ι Ι 9 ἦν ὯΪ 3 ΓΞ ΔΑ ᾿ ΕΝ 

μοι δύωυάσμον, τίνος ἐχά εἰκόνα, (ὃ ὀιγραφίω; Αποκριϑέντες 

κ᾿ “5 ! ᾳ 6 Δ᾽ ΠῚ σν ο 4 ; ᾿ τ 

βώμιγ8 ἘἙ ἢ εἰπὸν, Κα σουρίΘ’.Ο ὃ εἰπεν αὐτοῖς, Αποδοτεζοίνω ἴᾳ Καὶ 
! ὼ λοι Ἰώ οἱ γ.ν 2») ς» 

σούρος Καίσουρι, ἃ τὰ α΄ Θεοῦ ἰῳ Θέῳ Καὶ κι οὐ ὥσιλα- 
6 υ ΜΡ. ' ϑες Ισ- «κἂὦ ι ἕ ῶ οδηλο 

ἐδς ἐλ ρήματος οναντιον τ' λφιοὺ οἱ ϑαυμάσαντες Οι Τῇ 
ὲ ὃ Ἀ Ι ο 

ἶ 5 [ 

Ματϑκς Γ Στοκρίσα αὐῳ", ἐσίγησοιν. Προσελϑόντες δὲ τινες  Σαδιόου-- 6 
ΟὝΣ ! ; - 3 , 3 Ι ᾿ δ Ε 3 ! 3 

ἥαά, καίων, (ᾧ δὐτπιλέλοντες ἀγαίςεισιν μὴ 41), ἐπηφφήτήσοιν αὐτὸν, 

“ας ζῦ  ι 

οἱ ἔδεζαι. 
ἐιπί. γ44} 

ἐξ, κα 



ογ Πεοὶ το, πῶς ἡὸς Δαξίη ἴ8 ὅς Ίν ὁ Σ᾿ Χοιρῦρ. οοἢ Περὶ ἢ (ᾳ δύο λεαη]ὰ βαλούσης. χρυ κα 
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λέροντες, Διδδυσκαιλέ, “Μώσης ς ἐγραλψαν ἡ! ἡμῶν, ἐανζενος δείθαν- 

Φὸς Σστοϑάνη ἔχων γώσαικα, Ἂς ἔσια ἀτεκνος Στοϑανη, να, λοί- 

βηο ; ἰδελῷος αὐτοί τί γωυαικαι, καὶ ἀξανατήσν ̓απέρμα 

τυ Ὁ ἀδελφῷ αὐὐτα. ἑπῆα οἱὰ δι ἀδελφοὶ ἢ στῶν "Ὁ ὃ χσδφοτος λου- 

διὰ γαραϊκα ἀπέϑαινεν ἀτοννορ' Ὁ ἐλαίων ὁ ὃ δεύτερος γευαι- 

κω, ΘΙ Ι ἐδ ἀπέϑανεν ἀτεκνος " κου ̓  τείτος ἐλαξεν αὐτίωυ" 

ὡσαύτως δ καὶ οἱ ἱ ἐγῆὰ οὐ κατέλιπον τέκνα, ἀπέϑανον' ὕςερον Ζ 

δὲ ποτῶν ἀπέϑανε Ο ἡ γα. ον τῇ οιΐ ἀγα σείσ, ἧένος αὐτῶν 

γίνεται γαυή: ; Οἱ ἡ» ἐγῆαὶ ἔοον αὐὲ γαθαικαι. . Καὶ ὑποκριϑεὶς 

εἶπεν αὐηϑις ὁ Ἰησοιῷ, (ὁ οι! ΤῈ αἰῶνος Ὅυτου γαμουσι ̓  ὠλιγαυ 

μίσκοντα οἱ 5  καταξιωϑεντες δ' Π' αἰῶνος ὀκείνου ἡὐξυαν Ἶν (Ὁ τῇ τῆς 

ἀναυφείσεως Φὺκ γεκρών, οὔτε γαμρῦσιν, οὔτε ὀκγαιμίσκεοντα" 

οὔτε γα ἐποϑονειν ὑπ δαυανται" ̓ἰσοΐελοι γα εἰσί "Ὃ ἡοί εἰσι 

τοῦ Θεού, τῇ τῆς ἀναιςείσεως ὅοι ὄντες. ὧπ: δ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 

Ὁ Μωσης ἐμίωυυσεν δι τὶ τις βώτου, ὡς έγά Κύρμον᾽ Σ Θε- ἔξο.γ.8 

ον Αξρραμ,ὸ τὸν Θεὸν ἰσαιάκ, καῇ Θεὸν ακως. Θεὸς: ὃ “κ 

ἐς! νεκρῶν, δλλά ζωντων. παϑτες ἫΝ ἀυττὸ  ζώσιν. Αποκριϑέντες 

δὲ ἱανές τὰν )θαμμαπέων ε εἶπον, Διδοίσκαλέ καλῶς ἐπα. Η 

͵ Οὐκ ἔπι ὃ ἐπθλμῶν ἐπερῳτὰν αὐτὸν οὐδέν. “Εἶπε: ο τϑθς αὐ-- Μαΐβικξ. ἃ 

ΟΎ τοις, Γῶς λέρρεσι ὧν Χραςὸν ον Δαἰ σῇ ἐδ), καὶ αὐτὸς ΩΝ ἤΡῸΣ 

κε (σῖ λέγη ωψΨ βίξλῳ ψαλ μῶν, Εἰπέν. ο Κύρκος τῷ κθσάῷ «ψάμθ.4 

μου, κοίϑου ὡκ δεξιῶν μου, ἕ ἕως ὧν ϑῶ (ὗν. ἐχθροις ΑΕ, αϑοπὸ ε 

2. τὴν ποδῶν (ου : δ Δαρί οι ἢ Κύρμον αὐτὸν. καλεῖ, Ω πῶς εε 

ἐς ὑὸς ν Π ἤζην;" Ακούοντος: ο παντὸς Τὰ Αἱ λαιοῦ, εἰ εἶπε Ος μαϑη- Κεφιια.Ζ 

ταῖς αὐὑπού, Προσέχετε Στὸ τὴν )θαμματέων ν 3 ϑελόντων σε- Ἐπ 

δαπατοιν ων σολα)ς. "(2 ιρομοῖων ἀασεισμοις -Ψ ταῖς α".9-- 

ρα!ς, "Ὁ «οεφπτοκαϑεόρίας ὦ ων ταῖς σία; γωγαῆς, καὶ εστο- 
“ἢ κλισίας ον Ὅις δείπνοις" οἱ κατεώ οισί ταῖς οἰκίας τὰ χηδῶν, γὴ 

β τδοφάσε μᾶκρᾳ «αϑϑσεύχονται᾽" οὗτοι λήψονται δ καυύτερον ἱ 

657 κρίμα. ᾿᾿Αναθλύψψας σι εἰδὲ τυ. βαλλονταρ ὯΝ κοὺ Μαρ."β ,ΧΧΗ 

δώρφι νη εἰς Ὁ ὁ γαζοφυλάκιον πλουσίοι,' εἶδε: : ) και 7ενα χὴς- Γ΄ 

ΘΕῚΣ πενιγξὰν βάλλεοϑ ὀκει [δύο λεηῆα, ὃ εἰ εἰπέν, Αληϑὼς λέγω 

ὑμῖν ὅτι ἡ σή ρφὶ ἡ ἰπῆωχ αὗτη πλᾷον πω ῶν ἔξαλεν' ὥπαντες Ὁ 
ἡ Ἰὰ 

οὗποι ὡϑ σπερλοσεύον τὸς αὐτοῖς ἔραλον εἰ εἰς ῷ δῶρο Τ' ἅ Θεοῦ, 

Κι 

Ϊ 



κοῦ κα οὲ Περὶ “ὃ σειυπελείας. 

τ: ΕΥ̓ΑΙῚ. 

αὕτη δ ὡυ ΤῈ ὑρερήματος αὑτῆς ἅπαντα τὸν βίονὲ ὃν εἶχεν ξ(α-- 

Ματθκ α Ολς, "Καὶ ζινωνλεγόντων φτϑλ δ ἱερξ, ὅτι λίϑοις καυλοίς Ἂ ἄγα- 
,».1γ}γ.4 

ἐπὶ ἡ 

καρ θΗ ϑημασι κακὀσμμη), εἰ Εἶπε, Ταῦτα ὦ ϑεωράτο, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐμὶν β 

Β ὧν αἷς ν ἀφεϑήσεται λίδος ΕΣ λίθω ὁ ὃς οὐ κατοιλυϑήσεται. αἰκουίτῳ ἢ, 

ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν »λέροντες, Διδασκαλέ, πότε ον ταῦτα “μὴ 

ἔστιν. δ ἧς Ὁ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεα: ὁ5 εἶπε, Βλέ- 
πο μη , πλανηϑέπε ἐόϑλνν [γὸ ἐλδυσονται δ. τῷ ὁ ὀνόματ μου, 

λέοντες, ὅτι ἐγω εἰμι, κα ὃ καιρὸς ἠτίικε: μὴ οαυ ὁ ποράυϑῆτε ὁ - 

πίσω αὐτὴ! «των: ὃ ἀκούσητε πολέμοις Καὶ ἀκαταφασίας, μη 

ΠΠοηϑητε' δξει Γ» τοῦ το γβνεύϑοι χοϑφοτον. Σλλ ἐκ δύϑεως ὦ τε- 

ἘΜῈ Τότε ἐλευ αὐτοῖς »Ἐγερϑυησέ ἔθνος δι ἔθνος, ὦ ποτὰ 

Γ λεία δι (ἀσιλείαν' ̓σέσμμοί, Τε μεγοίλοι μὰ χύπους Χο Ἄνα Ω 

τραρ: ἔσονται" Φόξησρα τε κὶ Ὁ σημεία ἀπ ̓οὐρφινοὺ μεγάλοι ἔς: 

Μαῖϑ.χαὶ Α ΟΤΡρο Ὁ) τούτων ἁποαύτων οἶχις αἰλοὺσιν ἐφ ὑμας ταῦ χεῖ- “ 

κοὺς μ᾿ αὐτῶν, χι δ διωξοισι, αὔρα διδόντες εἰ εἰς σα γωγαξ “ὦ ς φυ- 

λοικαι, ἀρομῆμοι ΩΣ βασιλεῖς Καὶ ἡγεμόνας ἕνέχεν ν 18 ὄνο- 

ματὸς μου. Σστοξήσεται ἢ 5 ὑμὰν εἰς μδρτύβμον. ϑέα9ε οἰ εἰς ταῦ «ὦ 

καρδίας ὑμὴμ μη πδομδλετὰν αὐπολογηϑύευ αν" ἔγω ,γὃ δώσω 

μιν κόμα Καὶ ᾿φίαν. ἣ ἡ ου ̓ δεμυήσονται δι τείστεῖν οὐδὲ δλύτιρης 

μι παντες οἱ ἀντικείυδροι ὑμῖν. Παρᾳδοϑησείϑε: δ Ὁ Ἰοὺ 99-- 

ΔΑ γέων Ω ἀδελφῶν Ὁ ἡ συήενῶν κοι Φίλων, κα: ϑαυγαιπεσοισίν ὡς 

ὑμδμ' κὶ Ἂ ἐσεῶε μισουμδροιν σὺ ποιτῶν διαὶ Ὁ ὀνομα ὅθ καὶ 
φρὶξς ον τὴς κεφφαλήῆς ὑμὴμ οὐ μὴ μὴ ἀπόληται. ων Τὴ ̓ὑσομονη 

Μαῖθ.καΊ.Β ὑμὴμ: κτή σοιεϑε ταῦ ψυχας, ὑμὴν. ᾿ὄπωϑ ἢ ἰδῦτε κυκλουμές. »νβ 

ππσοδανίτρτασις αν» ἐπὰστι τως μὰν σρωορ αν σὰς ας ππῶναν, αὐ νῷ ταν. «αὐταίλιανα.. πεν. Ὃς, μι πὰ ἐς πὐσεας- .π σς Ὁ“ ρα. 5- “ον .ὕ γι τῷ ἱ,5- στα τ πεᾶςς τι στον: σπου αν.» ὦ τππῦτα προς τ ἘΞ Ξε - ΞΞξξι τες: -- 
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μα τ χασὺ ὃ ορατοπέδων πίω ερυσαιλήμε, τότε ἡρῶτε ὅτι ἡήι κν ἐτο 
ἐρήμωσις αὐτῆς. τότε οἱ ον τῇ ἡ Ἰουδδιᾳ, Φδυγέτωσαν εἰςία ὁ ̓ξ ; 

᾿ καὶ οἱ ἐν μέσω αὐτῆς »ὀκηφωρείπίωσοιν᾽ Ὁ οἱ ὧν τάς χώραις, μὴ 
εἰσερχέδϑω σον εἰς αὐπίω" ὅτι ἡμέραι ὑκδικησεως ς αὗται εἰσί, ἥ’ 

' Ε πληρφϑέευαι παῦτα ἴα γεγραμμένα. Οὐα! δὲ ταῖς ον γαφρὶ ἐ- "ἢ 
ἀϑύσοιις Ὁ ταῖς ϑυιλοιζουσειμοι .Ψ ἐκαίναις τὰς ἡμέ βως" ἔςουι ΝΣ σγε 

Ι ανάζιν μεγοίλη ἐπὶ τὴ τὴς γῆς, νὸ ὀργη ἂν Τῷ Ὁ λοι Ούτω: Ω πε- Ἢ 

ἱ ἘΣ ΜαΊ! κ Ὶ σοιίσ ται κόμαι μαχαὶ 653, ἃ αἰχμαλωπιβήσοντα εἰ ἐὰ παΐτο ᾿ [ " μητι (ᾳ ἔθνη κα! [Τερουσουληὴμ ἐφδι πατουμδμην χὑσοὺ ἐθνῶν. αἱ αὔχρ πλὴ 

ἢ δἴαοθια Θφϑῶσι καιροὶ ἐθνῶν οΚαὶ ἔσω σημεῖα, ἂν ἡλίῳ καὶ σελήνη ε 
""}}-- δ. Γ 



ι αἰφνιδίως. 

γι ς᾽ 

Ἀ 2. 

1 δῤγύρκα.γ. 
ς. Ιοἢ 

ος: Πεειζού πάσα. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂Κ. ἡ ἠὲ 

ὼ ἄφροις, καὶ ,ἶλι τὴ τῆς γῆς σίυοχ Ι ἐθνῶν ὧν ἀποράᾳ, οἠχούσης : 
ϑν λοίδσης Ἂ σοίλου, Σπονμλθντων ἀνϑρωπῶν δ πὸ φόβου 

χυϑοσδοκίας τω ἐπερλο δύων Ἔ ἢ οἰκου μδμῃ.. ο Ἷ» δυνάμεις 

ΣΙ οὐρανῶν σουλόυθήσονται" ταὶ τῦτε ὄνψαν Χ1.2) ὁ υον 79 αν-- 

ϑρῶώπου ἐραθμδρον ςΨ γεφέλῃ μῷ; τὰ διυάμεως Ω δόξης πολλῆς. 

ϑρχομδυων δὲ Ουτων γἱν ἐαϑαι!, νι Ἄραμέήβο Καὶ ἐπάρατε ταῦ 

κρφαλαοῖς ὑμὴν, διότι ἐγίί ζει ἥ Χπολύτρωσις ὑμὴν. Και ἐἰπε 

ὐραξολίω αὐτοῖς "ἴδετε τίω συκῆν Καὶ [παϑταζα δένδρα» ὅ- 

τὰν τϑϑθάλωσιν ἠδὲ » βλέποντες αφ ἑαυτῶν γινωσκέτε ὃ "" ἧς 

δὴ ἐπτς ἃ Ὡ: ϑερος ὅξν - οὕτω ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμε- 

γα )ενωσγείτε ὅτι ἐήι ι ὅτν ἡ βασιλεία δῇ ᾿ Θερό. Αμίω λέγω ὑ- 

μάν, ὅτι ου ΜΗ 1 πουρέλϑη ἥ γένξα αὐὗτή, ἕως δὔπωντα βρη). οὐ- 

δϑῖνος χοῦ ἡ γὴ " παυρελόύσονται. ΩΦ: δ λόηοι μου οὐ μηὴ πορρέλ- 

ζυσί. ̓ Προσέχετε; 3 ἑαυτοῖς, μυποτε βωρυωυϑώσιν ὑμὴμ αἱ α, Χορ 

δία! ον κραιποώλη ὦ μεθη Ὁ μεθάμναις βιωτικαίς, Ο᾽ αἰφνί 

διος ἐφ δἰμέθι ςοἰλπςη ἢ ἡμέρῳ, ἐκείνη. ὡς παγὶς )ὁ ἐ ἐπελεύσε- 

ται δ παύταρ (ὅν. ̓  καιϑημδύοις ὧι πυδόσωπον πάσης τῆς 

γῆς. Αγρυπνεῖτε οι - παῖε καιρῷ δεομῆροι, ἵνα, καταξιω- 

θητε ὀκφυχγέιν. ταῦτα ποτα ᾷ μδγοντα γένεόϑαα, καὶ ̓ σειβη- 
γα] ἐμισσθθοϑεν τῷ Ὁ υἱοῦ ἀύϑρωπου. Ἦν’ δ ταὶ ἡμέραις ὃν τῷ 

ἱερῷ δεδευσκων ταὶ Ἶ γυκτας ὀξεραθμῆνος ἰυλίζεν εἰ εἰς “ὃ ὄρος 

- καλοῦ μᾶυον ἐ ἐλαιῶν. ὦ σας ὁ λαὸς ὠρϑριζε πϑϑϑς αὐτὸν ὧν 

τῷ Ὁ ἱερῷ ἀκούειν αὐτῷ. Ἤηιζε δὲ ἡ ἐορτί τὴν ἀζὺ- 

ΠΑΝ η πλέϑ, υϑρν παόγα ἼΘΙ  ἐζύτοωυ Ὧ) ϑρχεέρεις ὦ οἱ οἰ θάμ 

ματεῖς τὸ, πῶς δ ελῶσιν αὐτον᾿ ἐφοθοιμοτο ὦ“. ΔοιΟν. Εἰσ- 

Ἡλϑε δὲ ὁ ὃ σωτανάς εἰς Ἰούδαν τὸν οὐ λικοιλούμῆμον ἱσκαρκω- 

γχίου. ὄντα ον Τῷ δριθμοΐ τὰ δωδεχαιοκ "Ὁ, ὠπέλϑων (ἐνελοίλη-- 
σᾷ [ ϑρχερευσι ς Ὅις ορατηςϑὶς Ὁ »πῶς αὐτὸν τραδῷ αὐς- 

τοῖς οἴο ἐχεέρησαν, ζ( σίξυέϑεντο αὐτῷ “δργύρμον᾽ δοιίναι. Ὁ 
ὀξωμολόγησε, Κ0}) ̓ ἐζήτει ὅ. Ὀηείαν το ἣν φρραδδιίδαι Ἢ αὐτὸν αι 

τοῖς ἀτερ ὄχλου. Ἤλϑεξ ἡ ἡ ἡμέρα τὰ ἀζύμων, ον ἡ ἡ ἐδὰ ϑυε- 

ἀκ ̓ Ν πα γα; καὶ ἀπέσφλε Πέρον κὶ γ ἑωάνγίω, ἀπὼν εΠορόυϑέν- 

τες ὑτοιμαίσοιτε ἡμῶν ΣΝ ποίαγα, ἵνα. φάγω δ. Οἱ: : εἶπον ἀυπὼ, τ 

πού ϑελεῖς ἑτομμάσω μννιὸ δὲ ἼΩ,) αὐτοῖς, ἰδοὺ εἰσελϑύντων 
Κι Π]. 
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σξ Περὶ Ὦ φιλοιφκησόῤτων ὡς μείζων. 

10 ΕΥΑΟΓΙῚ.Ὶ. 

ὑμὴμ εἰ εἰς πίω πόλιν ,(ναντησᾳὺ ὑμῖν ἀλύϑεθοπος ερφμμον ὕσα- 

Ός βαςειζων' ̓ὠκολουθήσοιτε εἰυπτὸ εἰ εἰς τίω οἰκίαν οὔ ᾧ εἰςπορόυε- 

ταῦ" Καὶ ὀρειτε τῷ Ὁ οἰκοδεασσοτι τὴς οἰκίας, λέγᾳ (ι ὁ διδωσκα-- 

λος. Πού δ 1 Ὁ» κατάλυμα ὅπου ὡ παῖόα μὴ 4 Ἢ μα ϑητῶν μου 

φάγω; Κάκεινος ὑμῖν δείξει: ἀυώγέον μέγα δρῶ μδρον᾿ και 

ὑτοιμασειτε Απελϑόντες: δ εὗρον καϑως Εἰ ρηκον αὐτοῖς, ὦ ἡτοῖς 

μαοΐ “ὁ ποογα. Κα) ὅτε ἐδυετοὴ ὥρᾳ, λὐέπεσε »Ἂ οἱ δωσε- 

χα, Σὐπύςολοι ν " υπι" τὰ εἶπε ϑϑς αὐτοιῷ. ,Ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑυ- 

μῆσω ζυπ ἃ "ὃ παιδιὰ φαγῶ μἦϑ ὑμὴν, πε9. ΤΩ “με παϑεῖν' λέ- 

γω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἀκέτι οὐ μὴ Φαγω ὸξ ἀ ἀνΐν ἕως δου σλήρῳ 

θη. ον .:» ἬΚΈΛΤΟ “ Φ Θεοό. πὸ Ι δεξάμενος ποτή ΘΡῸΣ ἐλ ελο 

σήσοις ἐπε, Λάβετε ζυτ 7 [ διαμερέσοιτε ἑαυτοῖς λέγω γα 

μάν, ὅτι 8 μη πίω στὸ Π' δ βυνηματος τὴς ἀμπέλου, ἕως ὅπου ' 

βασιλεία ᾿ Θεοΐ ἔλθη. Και λαΐξωνο ἄρτον, δὐχαθκφήσαρ ἐξ 
ἐὐμ ως ὦ ἔδωκεν αὐτοῖς “λέγων, Τοῦτὸ ὅτ Ὁ σωμα ῥοῦ; ηδύ- 

σξε 
ς 

πέρ ὑμδμ διδὸμϑρον᾽ ἡ νὰ ποιεῖτε εἰς τίω ἐμίω ἀύαμνησιν. 

Ὡσαύτως Ὁ ὃ ποτήδιμον μῃ ̓  δῳπνῆσοιι, λέγων, Τοτο Ὁ ποτῆ 

θοὸν ἡ καινὴ διαθήκη ἂν τῷ αἵματι με, Ὁ ὑασὲρὑμῆως ὀκχαυὸ 
μδιον." Πλίω ἰδουὴ ἥ χεὶρ ΤῈ φδραδιδέντος μ ϑων ρὲ ΩΣ 

τῆς τραπέζης. κα ὃ μδι ὑς υος Ψ ἀὐϑρῶπου ποράυεται. μὰ ὁ ὡς 

δασμμένον, πλίμω οὐαὶ) Τὸ ἢ ἀνϑρώπιο ἐκείνῳ δι οὔ ἐνἰ μεθα" 

Καὶ αὐτοὶ ἡ Ἰρξαντο συξητε χοοὸς ἑαυτοις Ὁ Χο οὐρα; Εἰ 
αὐτῶν ὁ ὁ Οῦτο μέλλων χοδοίσσειν . ΩΣ ἢ κ᾿ ψιλῶν 

ὧν αὐτοῖς, ὃ, 2(ς αὐτωνδοκεῖ δ᾽ μείζων. Ο δι ὦπεν αὐτοῖς (ὦ 

βασιλεῖς Ὧι ἐθνων κυρ δ)οισίν αὐτῶν ΚΟ οἱ ' ὀξοισιαζοντες 

αὐτῶν »δὐεργόται καλοιίται. ὑμεῖς ̓  οὐχ οὕτως, ΔΛ, ὃ μείζων 

ων ὑμιν, οἡνέώϑω αἷς ὁ νεωτερος" Ὁ ὃ ἡρούμδυος, ὡς ὁ διακονῶν. 

Τίς )ὃ μείζων, ὁ ὃ ἀνακαίμδμμος,ἢ ἢ ὁ διακονῶν: οὐχ! ὃ ἀνακαίμε- 

γος; ἔγω ; δὲ Εἰ μα ον μέσω ὑμὴμ ὡς ὁ διακονῶν" ὑμεῖς δὲ ἐ ἐξέ οἱ 

ἐπε μδιρηκότες αὐτὰ ἐμούς ἐν εις πειξασμοις μ5᾽ κᾷ δῶ δια- 

πϑεμαι! ὑμιν, καϑῶς διξϑετο μϑιο ποτή Ῥβου βασιλείαν. 

ἐώῶιδὸ πίνητε Ὡ Φ τραπέζης ἰδοὺ, “Ων τῇ ἢ βασιλῴᾳ ἘΞ ἐμ Ὄ 

ϑιση “ϑεῖς : ἐ" ϑρόνων κρίνοντες τας ἰδῶδνα Φυλαοὶς 5 Ὁ Ἰσραήλ. 

Δ ἜΡΙΝ 3, ὸ Κύρμος, Σίμῶν, Σίμων, ἰδοὺ ὁ 0 στανας ὀδξητήσα-- 

οἡ Περὶ Ὁ ὀϊξαγτήσεως Οὐ Οτὸνα,ὺ Φϑογήσεωφ Πέξου. 

σοῦ 

Α δ. 2} βιή 

 χαϑίσι, 

ἕ ΓΙ" Κ' 



; ἕως τ: γος 

4. β 
: πωλησᾷ πὸ ἷ- 

μαΐιον αὐτῇ Νὰ 

ἀγεασα (α.οἢ. 
φ.}. ἢ, ιβ.ισὴ 

δ παρέγεῖκε. 

β.ε 

κατα τσ 

τὸ ὑμας, Ν σινιασοι ὡς ζχ σι τον ἔγω ; δὲ ἐδεήϑέωυ αἷδὶ (οὐ ινα; 

Ἰ μηοη λείπῃ ἡ πίίς σου. ογὴ σύ ποτε ϑδιορέψας, κηδαζον οὗ (ὅν α- 

τ δελῷοις συ; Ο δὲ εἶπεν ἀπὸ, Κύρκε, μετα Οὐδὲ ἕτοιμος εἰμι Ὁ 

εἰς Φυλαικν: Καὶ εἰς ϑανατον ποράνεσϑαι!. Ο δι εἰπε, ̓Λέγω σοι! 

Πέῴε, ον μὴ Φωνήσᾳ σήμερον δλέχτωρ, πεὶν ἠ ̓τϑῖς ἅἁπῶρ-- 

νήση μὴ εἰδέναι (λέ; 'Καὶ εἰσπτεν αὐτοῖς, “ὅπ ὠπέσειλα ὑμας ἀ;- 

ἽῬ βαλανῆς κου πήρας “᾿ ἡ ὑτυδοματων, 4" ἡ εινος ος ὑφερήσοιτε: ὃ 

Οἱ 5 εἶπον, Οὐδενος. Εἶπεν οἷν αὐτοῖς, Αλλα "ω ὃ ἔγων βὰς 

λῶντιον, ̓ὡρώτω,, ὁμοίως ̓  πήραν" ̓  ὁ μὴ ἔχων, ̓πωλησουτω 

δ ἵμαπιον αὐτοῦ, κ γ» Ὁ ἀρρροισουτω ̓ μάχαιραν. λέγω γα ὑμι, 

ὅπ ἐπ ζυτο τὸ γεγραμμένον δὲι ἐτελεοϑέευ αι ὧν ἐμοὶ, », 'Καιμῷ 

ἀγομῶν ἐλογίοϑη" (μ [γὼ ᾷ Ὡϑὰ ἐμοί τὸ τέλος ἐχή. Οἱ δὲ εἶπον, 

Κύρας, ἰδοὺ μάχαιρα! ὥδὲ δυο.Ὁ δὲ εἴπεν αὐτοῖς, ἱκανὸν ὅς. 

͵ Καὶ ὀξελϑων ἐπορόυϑη κν τὸ ἔϑος εἰς Ὁ ὄρος τἷω ε ἐλαιών᾽ εἰ(- 

ἀραόνμο δὲ εἰυπὸ κὶ γ) Ὧ) μαϑηται αὐτῷ. Τονόμδυ 6. ὃ 5  ὅι 

ᾧ τὸ σου; εἰπεν αὐτοῖς, Προσεύχεόν μὴ εἰσολϑεῖν εἰς πειροισμιον. 

: Καὶ αὐτὸς ὠπεασείοϑη « ἾΩ αὐτῶν ὡσεὶ λίϑου βολίω Ἷ "ὦ ϑεὶς 

ω σϑνατα συδϑσηύχέη, λέγων, Πα, ΕἸ [ βούλέ ̓φρονεκεῖν 

ὡ ποτήθιον Ὅυτοά ὩΝ ὁ ἐυμοό' πλίω μὴ ΣΝ ϑέλημα μϑυ, ϑλα δ 

σὸν βρεῶω. Ωφϑη8 9 ἀπὲ ἀήελος ἀ οὐτ' ̓ἐρανού ὀνιρᾳίων αὐτὸν. 

ΚΑΙ ̓βυόμδρος ὁ οΨ γωνίᾳ, ὀκκτενόσερον πεϑσηυέτο. , συ εο 

δὲ ὁ ἱδρως μῖν ὡσεὶ ὶ ϑεθμοι αἵματος καταβαίνοντες ἈΡΣΚ: 

γέ: Καὶ λὐαφαρ Στὸ ᾧ τυδϑσευχῆς, ἐδ τϑθς Οι; μαϑη- 

τος δρω αὐτοῖς ̓κοιμώμδρ οις δπὸ τῆς λύπης ̓  εἶπεν αὐτοῖς, 

Τί [κα ϑεύδετε; λὐαρατες πεϑσεύχεῶε, ἵνα μὴ εἰσέλϑητε εἰς 

πειξρισμον. Ἐπ ὃ Ὴν Ὁ λαιλοιίστος ἰδοὺ ὄχλος, Ἢ 0  λεσόμῆνος 

ἰούδας εἰς τὴν δώδεκα «ϑϑήρχέτο αὐτῶν, "0 ὁ γήϊισε τῶ Ὁ Ἰηζοο 

Φιλησαι αὐτὸν. ὃ 5 ,ἱηι εἰ εἰτεν ἀυπώ, ἰούδα, Φιλήματ Ἶ ἡὸν 

7 Δύϑρωώπου τὐραδιδῶς : ; ἰδόντες ἢ 5 οι ; θα αὐτὸν τὸ ἐσόμε- 

γον, εἶπον εἰπὸ, Κύεας, ΕἸ  πατάξομδι ὁ -» μαχαιρᾳ: Καὶ ἐπώ- 

ταξο ἃ εἰς τς εἶ αὐὴῷ ἢ δουλον ΤῈ Ν ϑρχιδίως, κ' ἀφειλέν αὐ-- 

Τῷ τὸ οι τὸ Σ δεξιόν. Αποκριϑεὶς. δὰ ὁ ὁ ἴηίοις εἰ εἶπέν, ἕατε ἕως Ου- 

ποῦ. ΤΩΙ ̓ἁψάίυδοος ἃ ψ ὠπώ αὐ) α’. ἰάσουτο αὐτὸν. Εἶπε; ̓ 0 Ἰηίοις 

τϑὸς Οις «ρα ννομδροις ὁ ἐπ’ αὐτὸν ρχεερεις κῇ ορατηγοις 
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Ις2 ἌΟΡΙ ΠΑ Τ', 

ὯΙ ἱερού Ω πρεσβυτέροις, ὄχι ληρὴν ὀξολολύϑατε μ μυ μαβ 

χριθον Ω2) ἱξυλων: ; καϑ' ἡμέραι ὄντος μου. ἰὴ ὑμω: ον τῷ 

ἱερῷ, Έ “" ὀξετείνατε ταῦ γέρας ἐπὶ ἐμέ λ αὕτη ὑμδμβιν ἡ 

ὥρᾳ, καὶ ή  ὀξοισία τὸ σκοηοῖς. “Συλλαζοντες δὲ αὐτὸν ἦγαν 

ον, ΚΟ εἰσηγαον αὐτὸν εἰς ( ὦ δον ζ5 ὁ δρχερέως. Ο; ̓  Πέ- 

Ὅος ἠκολουϑὲ μακροϑεν. ̓ Αψαντων δὲ πὺρ αν μέσω. τὴς αὦ-- 

λῆς, ΧΟ συ ίκαιϑισειν των αὐτῶν, ἐχοίϑητο ὃ ὁ Πέρϑς ὁ ων μέσῳ αὺ 

τῶν. ἰδουσει δ αὐτὸν παι δισιον πς καϑημῆνον τξθς ὡ Φως, τὴ 

ἀτενίσοι σοι οἰυπτὸ, Εἰ εἰπε Καὶ δε ΣΥΝ συ ἰυπῷ (ὦ.Ο: δ Ἰρνήσοιπο α-- 

ἡὃν, λόγων, Γωωραι, ἐκ σιδα αὐτόν. Καὶ μῦ τ βεαχυ ἕτερος ἰδὼν 

αὔτον ἶφι, Καὶ συ ̓ ὦ αὐτῶν εἰ.ΟἹ 5 ψόγηρᾳ: ΕἼτεν Ανϑρϑοσε, κχ 

εἰμί. Καὶ δια σοισης ὡσεὶ ὥραις μιᾶς, ἄλλος Τὶς δηχνοί ζετο,λ 

γῶν, Επ ἀληθείας “Ὁ, ὧδ μετ ἐν Ὁ (ὦ ὦ »ὦ Γαλιλαῖος ὅξην. 

Εἶπε: ὃς 0  Πέζος, Ανϑοφπε, ἐκ οἰδὰ δλεγής. ΤΕῚ ̓φὐραρφῖμα, ἔτ! 

λφίλοιυτος αὐτοῦ ἐ »ἐφφώνησεν. δ ἀλθρτώωρ' ΚΑῚ ςραφεὶς ὁ Κυο.- 

ος ἐνέρλεψε, 

Κυείου, ὡς εἰπεν οἰμπτὸ,, Οἵ πρὶν ὠλέκτοροι Φωνησοι,᾿ εἴν 

νήση με τας. "ΒΔ" ἐφξεχϑοὶν ὄξω ὁ 0 Πέζοοῦ ὀκλαυσξε πικρῶς. “Κα; 

Θ Δὐδρες οἱ σἄωέχοντες ᾧς ὯΝ Ιησοιῦ » Φρεπαιζον ἀυπῷ, »δέροντερ: 

"0 ἡ αἰϑαεκαλύναντες ΄ αὐτὸν ἴτυθον ἀν ὁ τυδϑσιοπον, Καὶ ἐ- 

πηρώτων αὖτ λέλοντες, Γιροφήτευσον, ἰς ὅζην ὁ ὁπαίσοις σεκα 

ἕτεροι πολλὰ βλασφημοιετες ἐλέλον εἰς αὐτὸν. “Κα; ὡς ἐ- 

βυετο ἡμέραι, σαυήχθη “ὁ πρεσίβυτέρ ον 5 5 λοιο οϑρχεέρεῖς. τέ 

κα] γραμματεῖς, Ὁ ἀνήγαι).ον αὐτο εἰς Ὡ σίμυεδριον κὁ ἑαυτῶν, 
| ν ͵ 

λέγοντες, Εἰ συ εἰ ὃ ἽΧειρος: ὃ εἰπε ἡμαν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ων. 

ὑμῖν ὄπω, οὐ μη πιςεύσητε ἐὰν ϑ κα ἐρῳτήσω, οὐ μη ̓ὐρεων 

ϑητέ μοι, ἢ ̓λσπολύσητε. Απὸ δ" νιώ ἔςου ὃ ἡος ἦῳ ἀνϑοθόπου καθὲ 

μδυορ ὁκ δεξιῶν τὴ τῆς ϑυναμεως τοῦ Θεοί. Εἶπον δὲ. παιντες,.ς 

Σὺ οἱ εἰ ὁ ἡος τ Α Θεοό: Ο δὲ θὸς αὐτο ἔφη, Ὑμεῖς λὰς 

γάτε" ὅτι ἐγω εἶμι. Οἱ: Ἂ εἶπον. τί ἐπι λρεϊαιν ἐομὴν μδρτυρά- 

ΠΣ αὐτοὶ γοῦρ  ἠκουσουμδρ πὸ Ψ οὐματος αὐ’. 

᾿Καϊάναραν πον “ὁ πλῆϑος αὐτῶν  ἀγανῆυ, αὐτὸν δαὶ 

ὯΝ Πλοῦτον. ἤρξαντο δὲ κατιγορῶν αὐδ᾽ λέγοντες, Τουτον 

ὡρομδν διαφρέφοντα δ ἔθνος "τ κωλύοντα Καίσονρι Φό- 

τῷ Πέτρῳ᾽ καὶ ὑπεμνήόϑη Ο᾽ ὁ Ρέφος τῷ λόγου δῷ 

σίβ 

σζγ 

σζσὶ 
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τβ ροις διδόναι ; λέλοντα ἑαυτὸ Χοιρον βασιλέα φῇ. ὁ δὲ Πι- : 

; λᾷάτος ἐπηθφτησεν αὐτὸν »λέγων, "Σὺ εἰ ̓  ; (ασιλεις Τἢμ Ἰωυ- πεν ε « 

τ δα ων: Ο δὲ Σιποκριϑεὶς ὀρθή ἐφη, Συ λέγεις Ὁ δὲ Πιλαν- ἰωνι 

τὸς εἰπε τϑϑς οὖν Θρχερς Καὶ οὖν ὄχλοιζ, Οὐδ εὐδά- β 
τὰ σκῶ αὐτιον ον τῶ 5 ἀνϑρώπω ζούτω. ΘᾺ η-ς δἰ ίομνον, λέροντες, ὅπ Κε . 

ἀνωσείει (ῳ ὩΣ ἉδιΟν, διδασκῶν κα ϑ' δλής ὡς ἰουδαας, δὸς οξα-- β Ἷ 

μένος στο τὴς Γαλιλαίας ἕως ὦσε. Γιλοῖτος ὃ δ ἀκούσας [αλι Σ ̓ 

λαίαν, ἐπηρφτησεν Εἰ ὁ ἄνϑεθοπος Γαλιλαγὸς ὅς. ΑΙ [ὄητγνοιρ ; 

ὅτι νι τὴς ὁξοισίας Εφφδου ὀξίν ,ἀνέπεμψαν αὐτὸν τεὸς Η- 

οῳ δύω," ὀντῶι "ὴ αὐτο» ἱεροσολύμοιςν ταύταις ταῖς ἡμέραις. β 

(9 Ηρῴδος ἰδὼν ἢ [ησοιιὸ ἐχαρη:) λίαν. ζῶ γωρ. ϑέλων ὧξξ κα Β 

νοΐ ἰδεῖν αὐτὸν, διὰ “ὃ ἀκούειν πολλὰ αδι αὐ ἡ ἤλπιζέτ Π ση-- 
μεῖον ἰδεῖν τῶ εἰκλῳ Ὁ γινόμδμον. ἐπηροῦτοι ὃ αὐτὸν ὧν λόγοις 

μὲ ἱκανοι" αὐτὸς 5 , οὐδὲν , ἀπεκρίναντο οἰμπτὸ. εἰφηροεισειν ὃ ΟἹ ἱ ὄργιε- 

οἢ ρεῖς Καὶ ο λθαμμαπεῖς δτόνως καιτηγοβοιιυτες αὐξ. ἔξου- 

τ ϑεγήσοις᾿ 5 αὐτὸν ὃ Ἡφφδος σίλυ Ὅοις ορατευμασιν αὐ τού. κὶ Ὁ ἐμ 

παϊξας,ϑκξαλων. αὐτὸν ἐδθίοτα λοιμιτδαν, ἀνέπεμψεν αὐ 

τὸν τῷ Πιλαΐτω. ἐγένοντο ὃ Φίλοι ὃ, ὃ. ΤῈ Πιλαύτος ὁ ̓ Ηρῳδες 

ων αὐτῇ τι ἡμέρᾳ ἢ τ ̓λήλων: ταξούπηρχον γα ὧν ἔχθρᾳ 

τᾷ ὀντές χοθὸς ἑαυτοῖς. ̓ Ριλαύτος: 9 ) συϊκαιλεσεί μδρος Ὁ ζιρ ϑργε- μὰ 

ρθῖς ΔΊ ἰιὲ ἃ μον ἃ τὸ τον λαιὸν, εἶστε τϑθς αὐτοῖς εἶν Βα Ἰοαμῆ 

Ἣ γ[κατέμοι τὸ ἀν ϑοϑρῆτον Ὅυτν ως Σπορρέφοντοι τὸν λοιὸν καὶ νῷ 

ἰδοὺ ἐ ἐγω ἐνώπιον ὑμὴμς ἀναικρίνας, οὐδὲν εὗρον ον» τί ἀνϑρώπω 

ἀνέπεμψε ρ ν ζύτω αἰπιον, ὧν κα τη ορεῖτε Ἵ αὐ ΣᾺ οὐδὲ Ηρῳδης "ὁ ἀνέ ἡ 

᾿ΥΕῊΝ Ε πέμψα γα ὑ μας ϑϑς αὐτὸν, Κα! [ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον ϑαναίπου 

ὦ (41 πετωδαι)μμένον αὐτῷ. παιδεύσας ομὦ αὐτὸν δστολύσω. Αννα 

τ κὴν ὃ εἶχαν Σπολύειν αὐτοῖς ᾧ τ᾽ ἑορτίω νὰ Δἀύϊκραξανὃ ἡ σαμν 

ΆΡΙΟΕ ὶ λέλοντες, Αἰρεζουτον, Σπολυσον δ ἦμεν ῷ Βαραθῷαν. 

δεῖες ἰὼ δια στάσιν τιγοὺ ̓ϑνοιδρίω ον Τῇ πόλει! ΚΑ Φόνον, βε- 

τια βλημδ ος εἰς Φυλαικην. Πάλιν οὐ 0  Πιλοΐτος Τὐ ΞΘ ἜΡΗ» 

ἐλ δ δι σε ϑελων ἀπολύσοι ω ἰησοιι. οἱ ̓   ἐπεφωνοιι,λέλοντες, Σ ται 

“ἢ θεν: σα φφοσον. αὐτὸν. Ο: 3 τεάτον εἰπε τϑϑς αὐτοῖς, Τίγαν 

ὁ ἄξιον σον κακὸν ἐποίησεν ὀσθῖ οὐδέν᾽ αὐπον ̓ϑανάτου εὑρονῶν ἐνπὸπαι- 

τ δεύσοις οὐὖῦ αὐ7. ᾿ Χπολύσω. Οἷ: δ ἐπέκειντο Φωνα)ς μέγωλως,. 
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Ις4 ΕὙΥΓΑΤΤ. 

αἰτούνδυο αὐτὸν σαυρῳϑέωσαι, κοί κατιρνον αἡ Φώναι αὐτῶν 

ἘΣ) ̓ τὰ “βρχιερέων.᾽ Ο δὲ Πιλοτος ἐπεκρμέ δβυέϑαι (ὃ αἸτη-- 

Δμα αὐτῶν" ἀπέλυσε δ ̓αὐτοῖρ' τὸν δια, ξτέσιν "Ὁ Φόνον βεθλημε 

: 

γον εἰς τί φυλακήν, ὃν ἡποιωτο. ̓  ῷ . ἰησοιΐρ πουρέσεωγοε τῷ ϑε- 

λήμαπ αὐ. 'Και ῶς  ὠπηγαγον αὐ: , ὐπιλοιξομδροι Σίμω- 

νόρΐονος Κυρίμυαου Τ' Ἵ ἐρχομδύου ἀ τ ἀγρο, ἐπέϑηκαν ὐπὸ 

σαιυρὸν Φέρεν. ὀπιαϑεν τὸ ὐ Τησοό. Ηκολούϑᾳ Ἄ  ἀυτῷ πολὺ πλη- 

ος τῷ Ὁ λαιοῦ, κὰ , γαυαρζῶν, αἱ Ἢ ὑκόπθοντο Ω ἐδρίαυσιαυ αὐτὸν. 

Σσραφής ὃ εθς αὐτὰρ ὁ ἴησοῖς εἰπε »Θυγαβες Γερεσοιλήμ, 

μηκλαίοτε ἐπ’ ἐμε, πλίω ἐφ ἑαυταῖς κλαίετε, γ) ἡ λα τι τελγα 

ὑμὴμὸ ὅτι ἰδοὺ Ὁ  ἐρλονται ἡμέραι ον αἷς ἐρουσι, Μακαίδκαι αἱ εὶς 

ρα. Ο κοιλίαι αἡ “κ ἐγθύνησαιν, νὴ μαςοὶ δ ἐκ ἐϑήλοισων. Τότε 

ἀγρξοντοι λέγάν Οις 0 ορεσιν ̓ Πέσετε ἐφ᾽ ἡμαρ" καὶ Ὅϊς βουνοις, 

Καλύψατεὴ ἡμαρ. “δτι εἰ ὧν Ἧρ Ὁ ὑγρῷ ὑλῷ τουῦ τοι ποιοῦσιν, Ψ 

“πω Ὁ ξηρῳ ἴ δβυνταρ γοντοῦ ἣ κ' ἕτεροι δ κακουρ’οι σιλάυτ 

ἀῤαιρεϑέευαι. Και ὅτε ἀπηλϑὸον ς ᾿ ᾧῷ τόπον ἂν καλούμες- 

γον κρανίον, ἐκαι ἐροιύρῳσοιν αὐτὸν ἐκαὶ (ὧν κακούρηρις, ὃν μ 

οκ δεξιῶν, ὃ ὃν ῷ , ἐξ Σριρέρῳν. Ο: δ [ησοίς ὑλεγέ, Πάτερ, ἀφες 

αὐτοῖς οὐ γωρ  οἰδδεσι ἴε ποιοῦσι. Διαμεραζομδυοι δέζαὶ ἱμάπα, 

αὐτῷ, ἐθαλλον κλῆρον. ΚΟ εἷσήκαι ὃ λοις ϑεωρῷν. Ἑξεμυκτί- 

δαζον ὃ ϑ ὯΙ οἱ ἂρ ᾿λ; ἀμῥὴ σζὰ αὐτοῖς »λέλοντες, Αλλοιρὶ ἔσωσε, στὸ 

σοέτῶ ἑαυῖ" εἰ ὅτος δξίν ὁ Χριςος ὁ 4. Θεῷ ὡκλεκτός. ἕνέπαι- 
ὅον ὃ ἀυπὸ καὶ οἱ φραπιῶται φξοσερῃθ μὗροι, ὦ ὄξος φεϑσφέ 
βοντες οὐαὶ: καὶ Ἴ λέροντες, Εἰ σὺ Εἰ ὁ Σ βασιλεῖς τὰ ἰουδδι ων. Εἰὸς 

σον σεαυτον.Ην 5 δ ἴα ̓ισραφη γελθαμμένη ἐφ᾽ ὁ ἀυπὸ γθάμ.- 

'μᾶσιν Ελλίκυικοῖς Ἀν γ Ῥωμαϊκοῖς ῶ ΕΘρρικοῖς, ΟΥ̓ΤΟΣ Ε- 

ΤΙΝ Ο ΒΑΣΕΔΕ ΥΣ ΤΩΝ ἰουδάαΐί (ΟΝ, 

Εἷς ὃ 3) τὰ κρεμα θέντων χρικούργων ἐθλασφήμει αὐτὸν, λέ- 

766, Εἰσὺ εἰ ὃ Χριεῦς. σώσον σξαύπον Καὶ ἡμας. Αποκριϑεὶς ὃ 5 

ὃ ἕτερος ἐπεήμα ἀπε, λέγων, Οὐδὲ Φοθῃ συ ̓ Θεὸν ὁ ὅτι ῳ 

τῷ ὠυτῷ κρίματι Εἰ: "ὦ ἥμεις ἰξ μὲν δικαίως: ἀξια Ὁ ὧν ἐπορο- 
ξαμϑρ: Χτολαμβάνομϑρ ὁ ΩΡ οὐδὲν’ τοπτν ἔωεαξε. ΧΟ 

γε Τῷ Ὁ Ἰησού, Μνήεϑητι μου Κύρκεέ, ὅταν ἐλϑης ὃν τῇ βασι-- 

ολφα Ου,Καὶ πεν ἄμτῷ ὁ ἐσ, ἐμίω λέγω (οι, σήμερον μεύ 

Υ 

ἔ σοηρί.β 



ἐγ ε ΟΝ 
ἤ,ϑημμ. ς.θ 

Ν ῷ, 

σι 
ἃς 

πὶ Περὶ ἢ αἰτήσεως τῷ σώμώτος ἴο Κυείν. 

ΚΑΤΑ ᾿ ΟΥ̓Κ. Ιςς 

ἐμοῦ ἔση Ων “πὸ » χϑραδείσω. Ην: ὃ ὡσεὶ ὥρᾳ ὅατη Χο σκότος νι 

οἄυετο ἐφ᾿ ὅλίω πίω γέ, ἕως ὥραις ἐννώτης. "Ὁ ἐσκοτιοϑη Ν ἡ- 

λίος, "ῷ ἐράϑϑη ὃ καταπέτασμα τὰ βἐ ναοῦ μέσον. Καὶ φωνήσας 

Φωνῃ μεγαλῃ ὃ ἴησοις εἶπε, ̓ Ράτερ, εἰς χεῖροὶς (υ ἢ αὐραϑη- 

ΟΌΡΟΣΙ “δ πνώμα μου. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὀἰξεπνόνσεν. ἰδὼν ὃ 

ὃ ἑκατόνταραθς 9 ὁ “ἤνομδρον, ἐδόξασε ῷ Θεὸν λέγων, ὦντως 

ὁ ἀύϑεθπος ἐδ δίκαιος ἰῶ. Καὶ ποΐτες οἱ ἱ συμιπουραγβόμε- 

γο! ὄχλοι ἐπὶ τίω ϑεωραν ταυτίωυ »ϑεωροιίτες ζα δβνομδυα, 

τυπῆοντες ὁ ἑαυτῶν Ω φήϑ᾽ ὑπέφρέφον , Εἰςήνκεισοιν: ὃ παύτες οἱ 

γνῶςοί ἐς Ὁ μακρόϑεν, ῶ γαυαικες ς αὐ σζωνακολουϑήσοισαι ἐν 

τῷ Ὁ Ἔστο τὴς Γαλιλαίας, ὀρφῦσαι ταῦτα. 'Και ἰδὸου ἀὐηρ ὀνο- 

μαπ ἰωσηῷ, βουλδυτῆςὑ ὑπώρχων, ἀνήρ ἀγαιϑὺς Χοὰ Ι δίκαιος, 

δ κί ἢ συϊκατατεϑμῆμος τὴ Οουλη (ὃ τῇ τῇ φεοίξει αὐτῶν, 

διτὸ Αξαμα ϑα]ας πόλεώς δὴ Ἰουδαίων, ὃ ος ,, τρεϑσεδέχετο 

"ἡ αὐτὸς χίου βασιλείαν Τὸ τ Θεοί - ἕδε “δα αϑϑσελϑων τῷ Πιλο- 

πὸ, ἦτ σῶν τὸ ἢ σωμα ΤῸ ἜΤησοῦ" χα! ̓καιϑελῶν αλ)ὴη ὀνετύλιξεν 

αὐτὸ σινδόνι, Καὶ ἔϑηκῆν αὐτὸ ων μνήματι λαξϑυτῶ, οὗ ἐκ ὦ 

ἐδόπῶω θδεὶς ἀρεῖ Καὶ ἡμέρα μω Ὁ αἰρασκόυν, ὃ σείξξα 

ὧν ἐ ἐπεφώσκε. Κατακολουϑήσοισει!᾽ δ κ γαυαικερ αἵτινες ἡοῇ 

σἰϊυεληλυθειαι εἰυπῷ ἐ ἕρι Φ Γαλιλαίας, ἐθεούσοιντο ̓ ς ρῤμα, 

Ο ἐς ἐτέϑη Ν σώμα αὐα΄. ὑποορέψασαι ὃ ἣ ἡτοίμαοῦ ὠρφόμα- 

τὰ Ω μύρα. "ὦ ̓ς υμὼ σώξξατον ἰσύχασοιν Ὁ τὶ δ οντολίμ" 

ἔτ δὲ μιᾷ τὴν σωξξάτων ὃ ἐωτα βαϑεος ἥλϑον δὶ ΝΣ 

μνημα. : φέρουσοι, ἃ ἡτοίμασαν βρώματα, και ἴενες σέ αὐὸ 

ταῖς. εὗρον ἡ ῷ λίϑον ὑὐποκεκυλισμένον. Στὸ “Ὁ μνημείδυ, κοι 

εἰσελϑουσοαι οὐχ εὗρον ὃ σωμα Τῷ Κυρίου [ησού. Καὶ ἔγθρετο 

ον τῷ διαπορειαϑο αὐταῖς ΚΣ Ούτυ. ἴω ἰδὸυ δύο ἀνδρές ἐ ἐπέ- 

σησουγαυύταις, - ἐαϑησεσιν ἀρραβούσαις. ἐμφόξωνδὲ ϑυομέ- 

γῶν αὐτῶν . κλινουσων Ὁ χσοόσωπον εἰς 1 ᾿γίω » εἶπον χυϑὸς 

ταῦ, Τί ζστεῖτε τὸν ζωντα μῃ Τὴ νεκρῶν: ἐκ ξσιν ὦδε, δὼ 

ἐγέρϑη. Μνήϑητε δ ἐλοίλησεν ὑμῖν, ἐπι ὧν ὧν Τῇ ἢ Γαλιλαίᾳ, 

λέγων, ὅτι δώ τὸν ἡὸν Τῷ ἀνδϑρωπου ὥρα δυϑέεδαι εἰ εἰς χέῖροις 

ἀνϑρώπων ἁμδρτωλῶν, Ω ςαυρφοϑίωυαι ὲ Ὁ τῇ τῇ σϑάτη ἡμέραι 

ἀναφηναι: Καὶ ἐμινὴ ὁϑησοιν τὴν ῥημάτων αὐ τϑ." ἡ ὑποςρένα- 

Ἔδ.λ.Α 

᾿Ματθ.κζ Η 

κδ' 

μδο.1:.Δ 

ἰω.θ.Ὲ8 

“- 

Μαρ.ις.Α 

ἰω.κ. Α, Κ ΧΙ 



Μαρ.ςΓ 

πγ Πεοὶ τῷ Κλεύπα. 

χό ΕὙΓΑ ΤΑΙ: 

στὰ Στὸ Ἢ μνημείου, ἐπήτειλοιν τοῦ τὰ πωταζοις ἵνδοχαι χὰ Ὁ), πὰ 

σι τοῖς λοιποῖς. ΗΠ ο(: ὃ ῆ ᾿ Μαϊδαλίωυη Μαθβα Ω ωαννα ῷ ἢ 

θλα ἰακώξου, (αὶ αἱ λοιποὴ συ αὐταῖς, αἱ ἐλέρρν τεὸς ςὖν 

Χποτόλοις ταῦτα" "και ἐφάνησαν ἀψωπιον αὐτῶν ὐσεὶ λῆρος 4 

ῥήματα αὐτῶν, κ᾽ ἐπίφοιιυ αὐταῖς. 3 Πέζος ὀύαρας ἐδρα- 

μὸν Ὁ] ἐδ μνημεῖον, Ὁ ἡ αὔρακύψας ὀλέπειζα ὀϑονια καίμδμα 

μόνα; ̓  εἰπῇ λϑε ασθϑς ἑαυτὸν ϑαυμαζων ηὃ γέγονος. “Και 

ἰδου δυο οἷ αὐδῇ ἠοῷ . πορόνομδμοι ον αὐτῇ Τὶ ἡμέρᾳ εἰς κωμίω 

ἀπεχουοῦ κεεδέοις ἑξηκονται Στὸ ἱερουσειλημι,᾿ἡ ὄνομα Εμμα- 

οἱρ᾽ Ὁ αὐτοὶ ὠμέλοαυ τεθς δλλήλοις αἷϑὰ παύτων τὴμ συμζε- 

Οηκοτῶν Ουτων. Καὶ ἔγγυετοὺν τῷ ὁμιλεῖν αὐγοις “ ἡ συζππενν, Ω 

αὐτὸς ὃ ἴησοις ; ἐήίσαις σιδυεπορόσετο αὐγοις' οἱ Ἂν ὀφϑαλμοι αὐ- 

τῶν τῶν ἐκρωτοιιυ τὸ Ἢ 5 μη οὐ ιγνῶναι αὐτὸν. Εἰπέ δ τέϑς αὐτοις. 

Τύες Φῷ λοθϑι οὗτοι, οἱζ ̓Δύτιξ άλλετε τϑὸς Σλήλοι, τξπα- 

τοιυστέρ, Κα ἐσέ σκυϑεϑοποί, Αποκριϑεὶς ὃ ο ὁ εἷς ᾧ ὄνομα Κλεόπα, 

εἶπε πσεὸς αὐ, Σὺ μόνος πουροικεῖφ. ων ᾿ἠρασαλὴμ, ΩΣ ἐκ Ἔ 
ἡνως ἃ γγυο μῆρα ὧν αὐτῇ ὧΨ τοῖς ἡμέραις ταύταις Καὶ εἰπτν 

αὐτοῖς, Ποια:Οἱ᾽ 5  ἀποναμτᾷ, Τὰ αι ἴησξ 5 5 Ναζωραε, ὃς 6- 

ἥυε» Δὐὴρ πϑϑφήτης, διωατς ων ἔργῳ κ᾽ λόγῳ ὀναντίον 4" 

Θεοὸ καὶ νὰ παντὸς “΄ λοιοῦ" ὑπῶς τε έ πουρέδουκαι αὐτὸν οἱ ἐϑερχήίβεις 

; οἱ οἱ ἀυρχοντες ἡμὴ εἰ εἰς κρίμα ϑανώτου, Οἐ ἐςαυρφοῦ αὐτὸν. ἡ-- 

είς δ ἡλῆῃ ζομδυ ὃ 01! αὐτὸς ὄτην ὁ μέλλων λυφϑυοϑοι ὮΣΙ τ 

οὐ δλλά “Ζ, συ πῶσι Ουτοις τειδ τα τζου ἡ ἡμέραν οαγ4 σή-- 

μέρον, αῷ οὗ ταῦτα ὀγήνετο. Αλλα ῶ γα αἰκάς ἕενες ὁξ ἡμὴ 

ἐξερηοξ ἡμᾶς, ς, γενόμδραι ὀρθριαι ἐ ἐπὶ Ὁ μνημεῖον, μα εὐρασαι 

Ὁ σὼ υἱῷ αὐ ἢ ἌΝ »λέρρυσοι ᾧ ὀπῆασίων ἁ ηθλω ; ἕω ρακέναι, 

οἱ λέγοεσιν αὐτὸν ν ζίω. Καὶ ἀπῆλϑὸν ἕανες ἢ τς οἱὰω ἧμιν. ἐπι "ὃ μη 
μμέϊον, Ὁ εὖ ἔθρεις οὕτω καϑαὺς Ὁ, αἱ θϑμὴ αἰκας εἶπον, με τὸν ἢ ἐφ εἰ-- 

δὸν. Καὶ αὐτὸς εἶπε τϑὸς αὐηοιρ ς Ω Δι οητοι Καὶ] ̓βραϑεῖς τὶ 'Ψ 

καρδιᾳ δ τ' πιςεὐεὶν δι πᾶσιν ὃς ἐλουληοβ οἱ, “Ζ569 ἀυϑοφηται᾿ οὐχί 

ταῦ τὸ ἐσ πσοϑεῖν ἢ Χρκρον "ὦ εἰσελϑεῖν εἰς ἡ’ τ δόξαν αὐ; Καὶ 

ϑρξώμδυος Στὸ Μωσέως Ω Στὸ παύτων φρδϑῴητων, δδηρ- 

μίω δεν αὐτοῖς ον πᾶσοιις τοὺς γεαφαϊςΐαᾳ αδι ἑαυτοί. Και 

ἤν ον [οὗ εἰς τίω κωμίω οὗ οὗ ὑπηρονοίρη καὶ αὐτὸς ̓ υδοσεποιειτο, 

τλῆ. 

ἐω. 

δ γλαλι Ι 



ΚΑΤΑ. ΔΟΈΚ.: 1ς)" 

ποῤῥωτέρφ πορόυεάς. Καὶ ̓ πουρεξ σαντο αὐτ' »λέλοντες, Μέῖ- τ 

νον μΆ) ἡμη τ χσϑϑς ἑασέραν ἔδή, ὦ κἀκλικανὴ ἡ ἡμέξοι. Καὶ. 

εἰσηλϑε ὅ “ μεῖναι σὰ αὐτοῖς. ΟἹ ΤΟΎΤΟΙΣ ον τὺ Ὁ χατακλιϑέωυαι ἘΥΝ 

αὐτὸν μεΐ αὐτῶν , λοιξὼν ὯΣ γῦρο δύλόγησε, κοῦ πλάσαι ἐ- ἐὰι 

πεδιδὸυ αὐτοῖς. ἀρΤΩΥ δὲ δεινοί χθησαιν οἱ ὀφϑαλμοὶ, κ᾿ ἐπέ- 

γνῶσαν αὐτὸν᾽ κι αὐηὸς ἀφαντος ἐσῆυετο ἀπὶ αὐτῶν. εἶπον 

ἐκεκαλυμ- δὸς δλλήλθις, Οὐνι η καρδία, ἡμὴ)" κοιομδθη᾿ ως ον} ἦμιν, 

- ὡς ἐλάλει ἡμιν ον τῇ ἢ ὁδῶ, (ἡ) ὡς δεινοί ἡ ἡμῖν ταῦ )θαφαρ; 

Καὶ λϑαςούτες αὐτῇ τῇ ὦρᾳ, ὑπέρρεψαν εἰ εἰς ἱερεσοιλήμι, Ὁ εὑ- 

ἐ σἰυηϑροισμκένοις ὧν ἕνδεκα Ὁ ν᾽ σὰω αὐτοῖς »λέλονταρ, 

ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύομος ὄντως, Ω ὠφϑη Σίμωνι. κα] αὐτοὶ ὶ ὀξιν- 

ἀπρρέμλαν ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνωϑη αὐτοῖς ἐν τὴ κλάσᾳ ὃ ἀρ- ἘᾺΝ τ Α 

τῇ Ταῦτα’ ἢ αὐτῶν λοιλοιιυτῶν, αὐτὸς ὁ ἴσοις ἔρη ον μέσω Μαρ.Ις.Τ' 

αὐτῶν, Ο λέγᾳ αὐτοῖς, Εἰρίωηὺ ὑμῖν. Πτοηϑεντες: η ὦ ἐμφοῦοι 

Ἀρόμδρο ἐδύκοιω πνέμα ϑεώρειν. Καὶ εἰπέν αὐτοῖς, Τί τετο- Ζ 

δφιγμένοι ἐσέ, νὰ ὃ διατί διαιλογέσμυοι. ἰδύαβαι αἰνοισίν οΨ ταῖς καρ- 

β διαις ὑμὴν: ἰδέτε ταρ χεῖροις τήν ̓  ὧν ποδὰς μου, ὅτι αὐτὸς 

ἔγω εἰ μα’ ψυιλοι φήσετε με ς ἴδετε, ὅτι πνευμια σοίρκαι  όςεα 

ὡς ἐχή, καϑεὺς ἐμέ  ϑεώρειτε ἔχονται. ΣΝ οὶ ᾿Ουτὸ εἰ εἰπὼν ὑπέδηξεν ὮΝ 

μ αὐτοῖς ταῦ χέῖρρις . (ὧν πύδας. ἐπ: ὃ ἀπιςοιιοτῶν αὐτῶν Στὸ 

τῆς χεῖρας, ἡ ϑαυμα ζόντων, εἰ ᾿Ω) αὐτοῖς, ἔχετεῖε βαϑσιμον : 

ἀνϑοιδο Ω: 5 ἐπέδωκαν οἰυπὸ ἰχθύος ὀπῆε μέρος, "0 ᾿ στὸ μὲγο- τ 

σίου κηθάου. Ἱ ̓ λαιξων ὀνώπιον αὐτῶν ἔφαν. Εἴτε ὃ αἱ- 

ἐὰν σοῖς, Οὗτοι οἱ λθοϑι οιὲ ἐλοίλησο, χσϑϑς πὐῷ ἔτι ὧν σὰ ὑμῶν, 

ὅπ ει 1 πλιοφϑέωυαι πατα ἃ γεγραμμένα ἂν τυ Ὁ γόμω Μω- ΖΚπραξ,γ. 

σέως ᾧ περφήταις γ ἡ ψαλμοῖς φἴξα ἐμιού. Τοῦ διίιυοιξον αὐ- : 

τῶν τὸν νοι, Ὁ σίωυιέναι ταῦ γραφάς, εἰ εἶπεν αὐτοῖς, ὁπ τω Ἡ -ὑδι8 ᾽ 

γεγραπῆαι,(α οὕτως (54 παϑεῖν τὸν ΧΘαςον, Ὁ ϑυαφήναι δ ὠμ γέ- Ὁ 

κρῶν τῇ φελτρήμμέρᾳ, (ὁ κηρυχϑύεδ αἱ Οὐ τῷ τῷ ὀνόμιατι ἀφ᾽ με- ἡ 

ταινίαν καὶ ἀφέσιν ἁμΣρτὼν εἰς ταύτα ἔθνη, ρξαμῆνον Ὁ 

στὸ ἱερουσοιλήμ. ὑμεῖς δὲ ἐ Ὁ μδρτυρες Ὁ Ούτων. αι ἰδου ἐγω ὀγβαρ. 

λποςέλλω πίω ἐπατίελίων Ὁ ὅ παῖρος μου ἐφ᾽ ὑμας «ὑμεῖς 5 κα 

ϑισοτεον Τῇ πόλει ἱερουσουλήμμ,᾿ ἕως οὗ ονδυσηα)ε δασάμων ὀξ ᾿ἷ 

Β -. ὕψοις. ἐξήγαγε ὃ 5 αὐτοις Σ ἔξω ἕως εἰς Βηϑανίαν" Κρμ κοι ἐπορας νὰ Ὗ ΄΄ 

- ἐς . Ὁ ἥδ᾽ ᾿ ἘἘΥ ὦ Ἂχ γο τξ αν υ ϑ ταν τ αν τε ες κνεν νἰς ,...., ἘΣ δ. λα, 

'Ξ--Ῥ 



τς 

Πραΐξ α.Α ταῦ χεῖρας αὐτοῦ. δὐλόγησεν αὐτοι(. 'Καὶ) ἐυει ον τῷ δ λογειν αὐτὸν 

ε- αὐτοιὰ διέςη ἀπὶ αὐτῶν (ὃ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. κὰ αὐτοὶ χοδοσκύ 

γήσωντες αὐδ, ὑπέορεψαν εἰς ἱερουσωλήμι μῖ" χαρὰς μεγολης" γἡ ἤσαν 
διαπαντὸς ὃν τῷ ἱερῷ, αἰνοιίῦτες ὦ δὐλοχουυτες τὸν Θεόν. ἀμίω : 

Τὸ κτ' Λουχαᾳν δα γζεέλιον ἐχρώφη Ὁ» οἰ χοις Θχοζ, κεφαλαηοις τμῷ. 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ἸΩΆΝΝΟΥ ΕΚΟΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΎ. 

ΝΦΩΑΝΝΗΣ ὃν Τη ὦ πϑρυ ἠγάπησεν, ἦος Ζεξεδα ου, ὠδελφὸς 

ΣΙ Ιακωώξδῳ τῷ αἰ αυὸ Ἡρωδὸυ μ᾿ τὸ παϑοςῷ Κυρίῳ Ὀὐποχεφδαιοϑέντος, ἔλα 

δ τος πότων ἔγραψψων δα έλιον, το οι λυϑεὶφασο οὶ Ὁ Φ Ασίας ἔχισχθ- 

ἌσΝΙ πων, ὦ κτ' Κηρλνθου ὀήνων αἵρετίκϑίυ, ὃ μώλιςα τηνικαῦτα τῷ Ὑ Εμ- 

ὲ ὈΙΟΣΖΑΣ ζιωνυτῶν δόγμια τος αὐακυνονζος, τὰ φασχόντων ὧν Χ οιςὺν ΚΣ Μα- 

σίας μὴ γελυ δα. ὅϑεν ἡγα [καἰοϑὴ τζω ϑείαν γγώνησιν εἰστῷ εἰστεῖν. χαὶ θηγζευ δὲ αἰτίαν ζου- 

σοὺ τῷ συϊγράμμιατος φέρφεσιν ; αὐωγνους γὸ Ματϑαιου, Μαρκϑυ χαὴ Λουκα, ζα τεύχη, 

ἐδοκίμασε »ϑὺ ὦ ὕφος “ν᾿ ἱςοοιαίν, χαὶ θγ}} αἴνηους εἰρηκέναι ἐξεξδαιωσεν, ἑνὸς δὲ «γιαυτῷ 

μόνον, εἰν ᾧ καὶ ἔπαῆε, μ᾽ τί φυλακὴν [ωαΐνου, τίωὶ ἱςοοίαν σεευτάξαι . ἐαίσοις τοίνεω Ὅν 

αγιαυτὸν οὗ ζοὶ πειωραγμένα. πο οοὲ Τἶν᾽ τριαΐν ἐϊξετεϑη,τῷ αὐωτέρφυ γρόνου, ωρὶν ἢ Ὅν Τω- 
αὐγίου ἐμιο ληϑζῶαι εἰς δ᾽ εἷρκ τίω ας ποράξς ὀΐξέϑοτο, καϑοὺ (αφζωυιοϑίιζαι δηουήσε )Όοις 

ὄχιμδι ως ζοις τεηαρσιν δ) αγελίοις οντυ[γόμουσιν . ΤΣ χὺ μ διαφωνίαν Υ̓ δυκοῦσὸμ ἐἱ) 

Ιωαϑνου ΜΙ λοιπῶν εἰργη.ἔγοανψο Ἄ μίαν βχτςολζω ἧς ἡ διχῆ την, ὃ ζὼ ἀπ᾽ γοχησιἣ- 

12 τ δὰ πὸόρτων Ὁ ὠκκλησιαςκϑιυ κὴ πεπωδευϑρων διὸ δδών ἐϊκρίνε). αὐ ἢ λοιπαὶ δύο, 

ὧν ἡ ϑρχῆ ὅς], ποοτης μϑὲ, ὦ ωρεσξύτερος ἐκ λεκτῇ κυρία" δευτερας δὲ, ὁ ωῳρεσζύτερος 
Γαΐῳ τω ἀγαπητωῖΐ, Ιωαὐνου τρεσξυτέρφυ λέγονται, οὗ ἔτι χαὶ γευῦ Ἕτερον μιγῆμαι οὐ τῇ 
Ἐφέσω τυϊγὸρᾳ. χα] ἄγες γομίζουσι, ζὰὶ δὺο μρηκεῖα, [ωῳαϑγου δὴ τῷ δῥαγελιςού, «ἷδὲ οὗ, 

ἡγίκοι κυ ίαξιν εἰς Παπίαν 1 ζοὐτων εἰχροα τέων ἔλθω δι, ἐϊξηγησῦ ἴθ α..ηοιγαρφεῦ τεοσῶ 

ρέσχαιδεκώτῳ ἔτει, δεύτερον μ᾿ Νέρωνα διωγμαὸν κινοιοῦτος Δομμετίανῷ, εἰς ΠῚ αἰτίων ν"- 

σον πὐἰϑκοοιαϑεὶς, στευέταξεν ιποκάώλυψιν,ζοὼ μετεφρφσεν Ιουςῆνος μὕδτους ζφὴ Εἰρζωαιος. 

σφαῦωτος δὲ Δομιετίανοζ, χαὶ ἣΨὌ ὐξάξεων αὐτο Δ] οἱ τίου πολλζωὼ ὠμότητα ῊΝ 

συϊκλήτου ἰχυρωϑεισῶν, ΔΝ ρθα εἰς Ἐφεσον λαζϑξας ἕως Τ᾽ ραϊανῷ 8. βασιλέως ἐκεῖ- 

σε δια τελέσας, πάσας Τὰς τὴς Ασίας ἐ)εμϑηίωσε χαὶ ὠκοδὸ μι σεν “ὐκυκλησίας, αὶ λίαν γη- 

οφίσας, ἐξηχοςῷ ὀδδῳ ἐγιαυτωΐ μ᾽ ὁ παϑος Κυρίου τελϑθυτήσας, πλησίον τὴς πσο94ρη- 
μϑϑης πόλεως ἠξιώθη τὴς κϑιμήσεως. 

τ το τῆς αι- οακαβιτλ δερα, τὸ, αν του ο δο τὰ αυάνεενον τρογαδ. μος ουτοος Η τ πΞεξ.-- - - ταξος: τος “- ον ται ΕΞ παίρνουν σα “-ἘΣΞ - 

-,ἀὐὧοοςο τ βω»" :ς: 
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ΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ͂ 
ὡν τῆς πα Διωρφϑέου μἶϑτυρος χαὶ Τυρίων δχισχθτου σευ όψκως. 

ΙΩΑΝΝΗῊΣ δάδελφὸς αὐτοὶ ὁ χρὴ θ)α γζελιςὴς τῷ Κυρίου “υφυϑυος, ὃν Ὄ 
ἠγάπα ὁ Κύριος, ὦ» μϑὺ τῇ Ασία ἐκήρυξε ὦ δα γίέλιον τῷ Χο τοῦ, ἰ ασὸ δὲ Τ᾽ ρρϊανοῦ 

ἱ 
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βασιλέως ὠϊξωρίοϑη οὕ τῇ γήσω Πώτμω “ἰδ ὧν λόφον ζο Κυρ)ου. ἐκεῖ δὲ ὧν χαὶ τὸ ἅγιον 

δὐωγέλιον ἔγραψε, χὺ ἐξέδωκεν ον Ἐφέσω, ΙΓ αἴου τῷ ξονοδόχου χαὶ διακονῃ, ᾧ χρὴ 

Παῦλος ὃ Ὄἰπόςολος μον τυρᾷ, λέγων Ῥωμαίοις, Αασάξεται ὑμαῖ Γ αἷος ὁ ξένος μου χοὴ ὅ-- 

λης τῆς κι κλησίας. Μετὰ δὲ χ' πελϑυτίω Ὑ οοϊανοί ἐπδ σιν Σιπὸ τὴς νήσου ὃ μιουκοίθλος 

Ιωαννης, χαὶ ρου υϑυ4 ο Ἐφέσω, χαὶ ἐσεν ἔπτη ρκ᾽ . χαὶ μα (τα ζῶν ἑαυτὸν ἐκεῖ ἔ- 

θροψα Θεοΐύ βελήσ{. Εἰσὶ δὲ οἱ λέν ἐστ, μιὴ ὄχι Τραϊανοῦ οἰὐοὺ ἐϊξωριοϑζωῶαι εἰν Πατμω, 

διλοὶ ὅχὶ Δορεετίανού οί Οὐεασασιανού. 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΊΤΊΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΠΟΥΒΟΥΛ 

Ὑδρίαρ αἰ πύϑεσις εἰς ὦ κτ' [ωαὐνζωυ δὐατἰέλιον. 

τ9. Τ οὐ αἱγίῳ πγϑύμκοτος δδώα μις ὧν αἰοϑενεία, τελοῦνται, καϑοὺ κα γέγρα- 

ὡά τῦ]α!,Χχαὶ πιφεύονϑυ. ον αἰοϑενεία δὲ οὐ σώματος βίϑνον, δλλ οὶ δὴ χαὶ λ6- 

ορυ, χαὶ (οφίας ον γλωῆη χεινϑμης. χαὶ ἴουτο δῆλον ἐκ ποχλῶν μϑὺ χαὶ 
| Οὴ ὀήλων : μϑλιςα δὲ ἐκ τὺ “ἰδὲ εν μέγαν ϑφολθη9ν καὶ ἀδελφὸν ζὅ 

ὍΝ - ΒΑ, γ ριτὶ ὅρω υϑύου ; ἕξ γὸ αἱλϊέως νϑὺ παΐβϑς ζω,“ αἰτίου 
ΠΠ 

δὲ τεχνίου 
πομδεύσεως, δλλαὶ χαὶ πϑρμτη ἀγράμματος, κοιϑοὺ δὴ ἡ ὁ ϑειοταΐος Λουχας ὧν τας ποτ 9,- 

ξεσιν ἱςορᾷ «ἰδὲ ἰνταῖ - τοὺ δ δὴ χρὴ ἡ πατοὶς εἰτοῖ ϑύτελεςοτη χαὴ ἀσημος, ὡς γωρίον 

δὴ οὐ λογικῆς, ὄν ὠλιϑυπίκης τέχνης. Βηθσαϊδο ὙΣΡ ζοῦτον ἐϊξηνεῖκεν. δλλ᾽ ὁμως ὃ ζοι- 

τωῦ πατοὶ μετα χφοιζο νϑυος,οὐ μόνον ἐμαϑὴς ζω τῆς Ἐλχφευικῆς χαὶ Τουδογκὴς 

"» ε » ς 5) ε Ν 2] [ 2) Ἵ [ ' 

ουτῦς ὁ ἰγραμμματος, ὁ ὠσημος,Ο μηδὲν ἔχων φδις λεῶηον, [δῈ “τοίου τετΌηχε πγϑυμκα-- 

“ος, ὥςτε ἃ μηδεὶς τὴν ὀνγὼν δα ἐλιςῶν ἡμαῖ ἐδιδωξον, αἰνὸς τα Θροντῆσοι. ἐπειδὺ 

γὸ ἐκείνων καιτανοϑυων «δὶ ὁ (᾿ μα τὶ κὸν τὸ Χριςοδ, μηδὲν δὲ πἰξὶ τῆς σο) αἰώνων 

εἰντῷ ὑχύδ ξεως τρανόπτερϑν χα (αφέςερον εἰπόντων. δὲος ζῶ μἤποτε ἶνες γα μα πετεῖς κὺ 

μηδὲν ὑψηλὸν νοῆσαι δυιωαί ψϑροι, νομίσωσι τὸν Χ οιξὸν τὸτε τορόοον εἰς ὕπαρξιν ἐλϑεῖν, ὅτε 

Σιπὸ Μαρίας ἐσγυνήϑ», καὶ οὐχὶ “τδὸ αὐώγων ἐκ, πῷ παΐζος τεννηϑζωῦ αἱ (ὃ πδύτως πέπογϑε 

Παῦλος ὃ Σ᾿ αμοσοιτειξ) ἰουηου Ὅνεχεν ὁ μέγας Τωαϑγης παὐἷθὸὶ Φ ὀΐω γλυνήσεως διαλᾳμ - 

(αἰφ:χαίοοι ςὐνὶὲ τοὶ (ῤκωσιν τῷ λθγρὺ αἰ μφημόνθυηον καταλείψας" Φησὶ γὸ, Κ αἱ ὁ λόγος 

(αρξ ἐγμεΐο. ὡς δὲ τίνες Φασὶ. καὶ ἠξιωσὸμ αὐτὸν οἱ ὀρϑοδόξοι συΐγραψαι ΠΣ τῆς αὐω τε-- 

γήσεως; οἷα, ὀῤῥα φανέντων φγων αἵρετί θῖν οὖν ταὶς ἱζμεραις ἐκείναις, “ἣν δογικατιζόντω γ ὀβ- 

«ϑ6 9 πὸν {ψιλὸν ὑπνξαι ὧν Ιγ(ϑιῶ ὅτε δὺ λέγεται ὃ ἁγιοςζᾳ δ λων δὐαγελιςῶν ὁμα- 

γγους, ΩΣ μιϑίσαι »ϑὺ ἐκείνους πῆς πἰθὶ πϑύτα οἱ ληϑοῖς ἀφηγήσεως, ὀχικρίναι δὲ͵ ὡς ὑγιως 

ἔχον τα, μηδὲν πσϑὸς γδριν εἰπόνζς “δὲ ἐποςέλων' ἃ νϑρτοι οὐ (ᾳφῶς εἶπον ἐκεῖνοι. ἢ πε-- 

λείως πὐρέλιπον, ζχῦτα αὐνοὸν ἐξα πλῶσαι χαὶ χρανγεΐσαι., ὴ κασοθοὗεῖναι δζοῦ τῷ ἰδίου Ὁ. 

γελίου, ὃ Φ σξώυ ἐγρα ψω - Πατμω τῇ γήσῳ ἐϊόριςος δια τελῶν, ΚΤ ποκακογταδύο ἔπῇ 

τὴς τῷ Χο κοί αἰαληήψιως. Ἡ γαπᾶη ἢ πόρτων μόλιςα μοϑητῶν ᾿ῳαϑνὴς τῶ Κυείῳ, 

ὡς ἑπλοῖς πε, χαὶ πορᾳότατος, ὦ χονςοηλεςαΐος, αὶ ὡς καθουρθς τίω καρδίαν, ἤρέω φ»- 

ϑένος . ἐξ οὗ δὲ γαρίσματος χοὶ τίω ϑφολογίαν Ἐχ:ςευ» ᾽ “ἣν ἀϑεατων ζοις πολλοὶ μο- 

ξηφρίων και τατρυφησοις. Μακαοιοι ὙΣΣ, φησὶν, οἱ καιϑαι οοἱ τῇ καρδίαι, ὅί ἐἰηοὶ ηὸν Θεὸν 0-- 

ψονται. ζὼ δέ ἀρα, χαὶ συτἰἐνὴς τῷ Κυρίου, ἡ “πῶς, ἄκουσον . Ἰωσὴφ ὃ τῆς πϑυαγνου ὅτο- 

ἤχου μγηςήρ ἔδαν ον κα τέρας γιωαηκὸς πω δας ἐπ]α;, τέοσοιρας ἄῤῥωνας, χα τρᾷο ζη-- 

λείας, πίω Μάρϑαν, τ Ἐοϑὴρ, τίω Σαλωμῴωυ, ἧς λέγω δὴ τὴς Σαλωμῆς ὸς ζὼ ἕπτ ὃ 

Ιωαΐγης. θοίσκεται ζοίνεω ὁ Κύριος θείος αὐτῷ ὧγ' ἐπεὶ γὸ πατὺρ 9 Κυρίου ὁ Ιωσηφ, ζουπου 
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δὲ τῇ [ωσὴφ ϑυγάτηρ ἡ Σαλώμο,ἀδελφὴ ρα τῷ Κυείου κὶ Σαλώμη λογίζεται. ἕϊρτε 
τ χρὴ ὃ ζωστης ι]ὸς Ιωαϑγης,ὀῥειὸς Ὁ Κυρίου. οὔκ ἄποπον ἢ ἴσως ᾧ ὀγὸ κατα “ὃ πε μας 

αὐτοὶ οᾺ εἰντν ἃ δὐατελιςοῦ ὀβῤα]υξω. ἢ μϑὲ γὼ μι τηρ Σ αλω μη κϑιλου μϑρη,ἐρυιΐω, ν6.6} εἰρζωυική-ὁ ἢ Ιωαννης, σις ὲ νωσκέτω δίχυ πᾶ ψυχὴ, ὡς ἥ εἰρζουη ἡ σδϑς τε ἋΣ ὀῤθρω-. 

ποις, ᾧ ἡ χτ' ψυχίώω Σπὸ ΤΜ παθῶν, μήτηρ γίνεται “δ ϑείας γϑριτος, χαὶ γυναι ὐτίω ο, 
ἡμῶνυτίοῦ ὙῈΡ ζᾳ ρο"ἤονδμζω ψυγζὼ » ὦ ἐτὶ μϑιγας ἔχουσὸρ κσϑϑς πε ζοιὶ ἄδχοις ὀῤβρώ- 
ποὺς χαὶ “σὸς ἑαυτίωυ, σέκ εἰκὸς τὴς ϑείας κἰξιωιϑζωῶ αι γδριτος. ἐπεσκει αἱ ἴθα δὲ χα! ἢ 
θαυ μοισιώπερον συμίξα) δὶ ἴοῦτον δὴ ὧν δ) ατελιςὴν Τωαϑνζωυ. μίϑνος ὙΟΡ ὡ τρεῖς μη- 
τέρας ἀῥαφανεται ἔχων, τοῦ Φισικήν ὋΣ «λωμῶωυ, τίοὐ βροντζωυ ({ὸς "ὦ βροντὴς οὶ 

Ῥω ΜῈ τίω 9 δὐαγ[ελίου μεγαϊλοφφωνίαν) χαὴ τζωὶ γεοηόχον. ἰδοὺ Ὁ» φησιν, ἡ μήτηρ σου. δλλ᾽ ἐπεὶ 
ζωτα ἡμῖν τσϑ9 Φ ὀξηγησεως εἴρηται, Ξ)οκιτέον ἤδη ἡ Ὁ τ ῥητοῦ λα ὐ]ύξεως. 

Α ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑ ΘΑ ΝΝΗΝ ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΥ 
ὁ πίοι ἢ ὧν Κανᾷ γάμου, " «οὶ δὲ πέντε Ἔῤτων καὶ ΤᾺ δὺο κεἰ αἰοὶ δῇ “τροσελϑοντων ἑλλίωων, β' «οὶ Γῆ ἀκόληϑέντων ἐκ δ ἱεροί. ἰχθύων. ᾧ ἐρωτῶν ΤΩΥ Ν Φίλιππον. 
γ' “δὰ γὗ Νικοδημου Σ Γρμ(ού. ϑ' «οὶ ϑαλάοσῃ “πἰραπάτου. ις᾿ δὰ τῷ γιγήηρος. 
Ἵ “ἶρα καϑαοκσχιοιῖ ζήτησις. ᾿ “ρα τὸ ὧν ἥνετῃς τυφλοί!. ιζ' “«ἰδὰ 75 φὐοακλήτου. 
ε «ἐἰὰ Σαμιρείτίδὸς. ι΄ «οὶ ἃ ἐγέρσεως πῇ Λαάζαρου. “" αδοὶ τῆς αἰτήσεως ζ Κυρκαχοΐ 
ς πἰρὶς ἐοὐ ξ᾽ βασιλικοῦ. (δ΄ «ξι ἃ ἀλφψάσης Σ Κύρκον μρῳ. στματος. 
ζ δὶ τῷ τοιάκεντα χαὶ ὀχτὼ ἔτη Ιγ «ρὲ ὧν εἶπεν [οὐδὰς. 

» 3» δος ! ! λ ᾽ ἐγογτος ὧν Τῇ αϑενείᾳ. “1 “ἶρι τῆς ὁγου. 



ΦΙΔ  ᾧ αὐδι, “ἢ 

1 οὐδὲ ἐγ. ὃ γε- 
) 5" (}ὁ 

γνν γον υῷ Ὑ 

" πλήρη. β.οἢ 

ΞΞῊ 

ἕω: 

᾿ Ὀρεαείά ΗΝ Ἴ{- νὴ Ὁ ΝΘοχη ἑῶ Ἀλουῖ καὶ ὁ λόγος Ιὠ 

ΞᾺΣ Ἶ ̓  μὲς ΥΥ ς Ὑ Ἢ ἰδὲ δ' Θεὸν. Πάτα δὲ 

Ὁ ἔμ Ὁ ἐλυετο ὸ χοάς ἰδ ἐϑύετο᾿ ῇ 

τῷ ἃ δὲ ἕν, ὁ γέγονεν. ὧν οἰμπτὸ. ζωή μὦ, Κα 

ϑη ζωὴ [ωὐ “ὁ Φως ΤΝ λὐϑροόπων, ΟΡ 
Ξ ΩΝ 22 Φώρῶν τῇ σκοτίᾳ Φαννει, ἡ ή πο δὰ αὐ 

οὃ οὐ πο τς ΕΣ ἀύϑορπος ἀπεςειλμῆρος “σὰ 

Θεού, π ὴς ἀσπὸϊ ἰωανης" ὁδιῖ ἤλϑεν εἰς μδρτυθκαν, ιγὰ μδρ 

τυρήσι Ὡἰϑ Δ ΤΣ Φωὺς, ἵνα ποῦτες ἘΡΕΝ δὲ αὐτῷ .κ [εὖ ἐ- 

κεν 6)» ὃ Φῶς, δ ἡ ἵγα μδρτυρήση αἶθι δ' Φωτὸς. Ἣν Ῥ 
Φως ηὃ ὠληϑινον, ὃ ̓Φωπζει παύτο δ ϑρθοπον ν ἐρλθμδυον εἰ εἰς Σ 

κόσμον. ω τῷ κόσμιῳ [ω Ὁ ὃ κόσμος δὲ οἰμλφ ὁ ἐγήύετο, ὃ ὃ ὁκο- 

σμμος αὐτὸν ὅ9. ἔγνω. Εἰς ῷ ἴδια ἤλϑε Ὁ οἱ ἰδιοι αὐτὸν οὐ ποῦρε 

λαίον. ὅσοι ἢ ἔλαίξον αὐζν, ἐδῶκαν αὐτοῖς Φξοισίαν τ΄ ΤΥ 
Θεοῦ γϑυείϑαι ζοῖς πιςεύοισίν εἰς ὁ ὄνομα αὐτῷ, δι ἐκ ὦ αἷμά 

τῶν, οὐδὲ ὡχ, ϑελήματος σουρκος, οὐδὲ ς οκ ϑελήματος ἀγόδο ος, 

δλλ ὡκ Θεοῦ ἐγβυνήϑησαιν. Κα] ὃ λόγος σειρξ ἐγήυετο, "ἡ ἐ ἐσκή-- 

γωσεν ὧν ἡμᾶν, (ΟἹ ̓̓ ἐδεασοιμθα τί ̓δυξαν αὐτοῦ. δύξαν ὡς 

μονοηβυοιῖς «δα ταῖς, ̓ πλήρης χέδατος κὴ ὁ ἀληϑείας. 1ω- 

αὐνης μδρτυρά φὩϑὰ αὐξ νὰ κέ ΚΕκραγ6, λέγων, Οὑτος ὐ ὃν εἰποι, 

0 ὀπίσω μου ἐρχθμῆνος, ἐμιασδϑέεν! μου γέγονεν" ὅτι χυϑῷ τὸς 

μ᾿ ἰω. Ο ἐκ 6" πληρφματος ἀυ, ἡμεῖς παιντες ἐλοίξομδν, 

Καὶ χάξαν Δυτί χαθάτος: ὅτι ὃ γόμλος δια Μωσέως ἐδὸιϑη, ἡ ἦχα- 
Θας Ὁ ἡ ἀλήϑηα δια ἴησοῦ ΧΕεροὰ ὀγήνεο. Θεὸν ἐἰσδεὶς ἑώρα- 

κε πωποτε ὃ ὁ μμονογἥνης κε ὗός, ὁ ὧν εἰς Ὧ κόλπον Τῷ παϑϑς, ἐκεῖς 

νΘ’ ὀξηγήσωτο. Και αὕτη δὴν ἡ μδρτυθκα ἐξ [ωᾶννου. ὃ ὅτε 
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{6 7. ΕΎΑΥΕΥ. 

ἀπέτηλαν δ ἰουδαϊοι Ὁ] Ἱεροσολύμων ἱερεῖς Ὄ λάλταρ, ἵνα, 

ἐρφοτίσεωσιν αὐτὸν, Συΐες εἰ τ Καὶ ὡμολόγησε, δ ἐσ ἠρνήσατο 

καὶ ὡμολόγησεν, Οπ. σκ εἰμι ἐγω ὁ Χριεῦς. Καὶ ἠρ
φ πιο ἿΣ 

Ἣν, τί ουἷς Ηλίας εἰ σὺ: Καὶ λέγά4, Οὐκ εἰμι. Ὁ τεοφήτης 

εἰ συ; Καὶ ἀπεκρίϑη, Οὐ. Εἶπον ον ὦ ἀυπὺ, Τίς εἰ, ἱγά, ατύκρισιν 

δῶμ Οις πέμψασιν ἡ ἡμαξ:τι λέγης «δὰ σεαυττ! ΕΦΗ, Ἕγω 

“ Ἰ(ξοῶντος ὌΠ ἢ ἐρήμω, Εὐθαυατε πίω ὁδὸν Κυοὶ ου. κα-- 

ϑως εἶπεν Ησαίας 0  πϑοφήτες. Καὶ οἱ  ἀπεραιλ δον ἡο ὡκ ἢ; 

φαθασαων, ὩΣ ἠδφτησοιν αὐ χὰ εἶπον ἰυπὸ, τί οἰἱυ ὦ Θαηπίζᾳς, 

εἰ σὺ ὧν εἰ ὁ Χρκρος, ὅτε Ηλίας, οὐτε ὃ τερφήτες : Απεκρίϑη 

αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἔγω ̓βαήιίζω: τ ὕδατι "μέσος δύμὴ 

ἐρηνεν ὃν ὑμεῖς “κ σἰδδιτε, αὐτὸς ὅδιν ὁ ὁ ὀπίσω μου ἐραθμδιος ὃς ὃς 

ἐμιασθϑεϑεν μου γόλονέν, οὗ ἐγώ ὅκ εἰμι ἰὠξιος ἵνα λύσω ἀϊξ 

δ ΐμαντα Ἢ υὑτοδὴ ματος. ᾿Ταυτοι ὃν ̓ Βηϑαξζαρα, ἐγ τ: πέ- 

Εν τῇ δ: Ἰορδανου, ὅπου (ὦ Ἰωάννης βαπηβίζων. Τῇ ὀπουθον 

βλέπει ὁϊωαλνης τὸν ἴησοιιυ υἐρχθμδν ΟΥ τεὸς αὐτο "ΧΟ. λέγ, 

ἴδε ὃ ἀμνὸς τῷ ἢ Θεοό ὁ αἱ α!φῶν χίευ ἁμδρτιαν ἥ' κόσμου" οὗτός 

61: αι οὗ ἐγώ Εἶπον, ̓ ὁ πίσω ἐίρου ἐρχό) ἀρ, ὃς ἐμιασθϑοϑεν 

μου γέρονεν' ὅτι τϑώπος μου [ὥ- χκάγω ὑκ ἦδῳν αὐτὸν δλλ ἵνα 

Φανερφ,ϑὴ τῷ ἱσεαλ, δια ἼὩ το Ἴλϑον ἔγω ὡΨ ἐς ἢ ὕσδετι θαηῆί 
ο Μ 

ἕων. Κα, ἐμδρτύρησεν [ωαννης “λέγων, Οπ τεϑεαμμαι Ωὁ πνεῦ- 

μὰ κατα αινον σε! ὶ αἴϑαςεραν ἐξ οὐρφινοῦ νὰ - ἐμεινεν ἐπ’ πἰη 

τῦν᾽ χάγω ἐρεήδν αὐτὸν, ω ὃ πέμψας μὲ ἐ βατῆϊζειν  ὕ- 
ὄδτι, ἐκξνὸς μι εἶπεν Ἐφ ὃν δὼ ἰσρς “ἋΣ ς πϑεῦμα καταθαινον 

οἱ μόρον ἐπὶ αὐτὸν, οὗτος ὅξιν ὁ (αήλίζων: ων πνεύματι ἁγίῳ. 
Κάγω ἑωρφίκᾳ, 0 ὁ μεμδρτύρικα ὅτι οὗτὸς ὅν ὁ ὁ ἧος ," Ὁ Θεού. 

ΤΊ ἐπϑώξμον παῖλιν εἰ τήκει ὁ ἰωαννης ὦ ὧκ μα θη αὐ- 

σ δυο: γ ἡ ἐμλέψας “τὺ Ὁ Τησοῦ τὐδαπατοιυτ “λέγ, [δὲ ὁ 0 ὦμος 

15 τ Θεοό. Και ἤκουσοιν ἀμ οἱ ἰϑυύο μαϑηταί λοιλοιωτος ο ἥκος 

λουϑηοβ {17} Ὁ ἰησού. Στραφεῖς: δ ὃ ἴησοι,, ὡ ϑεασαίμμος αὐτοις 

ἀκολουϑοιίῦτας, λέγ αὐτοῖς. Τί, ητείτε Οἱ δὲ εἶπον απ, Ρβαξς 

6) ( ὃ , λέγ) ἑρμίωυδομδρον, διδουσκωλε)ποί μδυίειρ,λέγφαι αὐ- 

ἐς τὐδνος 30 ἩἼ δέτε. Ηλϑον Ω εἰδὸν “τὸ Σ μδρ4,ν που 

μειναν δ ἡμέροιν ἐκαίνίωυ. ὥρα; 3 ̓Ἰῶ ὡς δεκάτη. ΙΣ Ανλοίαιὁ 

-- “ 

Κων 
ὑμῶ, ει 

ΤῸΝ 

ἐχεγος ὑμαι 
γι τ 

βαπη τ ἀν πνε 
δ ὍΛΟΥ 

Μᾶς ἄγῳ 
Ι ,' Ὁ 

“ύυρι. ε 
Ι 

2 Βηλοια, ᾳ, 

4 ὑψιε! 

“ζ 
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Ν ἀδελφὸς Σίμωνος Περε, εἷς ὧκ ἢ; δυο ἀκεσοωντων αϑράϊω , 

“ ἄγνῳ Ἑρκ ἀκολουϑησουν τῶν ἀπ. δὐρΑσνᾳ ξοῦξ ̓ τοδῴτος" Ἂν οὔ-- 

διλφὸ Σ Ἰδεον Σίμωνα, Ὁ λέγ υπτὸ Εὐρη καμδυ ἃ ΄' Μέσπαν, 

δός μεϑερμύωυ δμὸ μῶμον ὁ 0 Χραςος. Καὶ Ἰγαγν αὐ. δὸς ἢ: 

6 ἰωαννου. ἢ ἰησοιἐμιΘλέψας ὃ 5 οαἰυπτὸ ὃ ὁ ἴησοις εἶστε, Σὺ εἰ Σίμων ὃ ἡος Ἴω- 

᾿ς γα" ̓ συ κλη ϑήσῃ Κηφας, 0  ἑρμίιυδυζ Πίζος. Τῇ ἐπούθκον 

Ἰϑελησεν ὁ Ἰησοῖ; ἐ ὀξελϑεῖν εἰ εἰς 7 Γαλιλαίαν, Ὁ δὑράσκᾳ Φίλισι ! 

πον "Ἢ λέγφ. αὐτῷ, Αἰκολούϑ μοι. Εν ὁ Φίλιπαος πὸ Βη0-- Ἦ 
σοιϊδδὰ ς οκ Τῆς πολέῶς Ανδρέου ΟΠ ἐζου. Εὑράσκει Φίλιπτοος ᾿ 

δ Ναϑαναηλ γ᾽ λέγ οἀμπτὸ.. ὧν ἔγραψα, Μωσης- ω τῷ νόμῳ ΟΤενμθ.Β 

ΐ πος τ. .|δ' 

σέυτ.Ιη.Τ' 

"ἢ Θ τσδϑῷηται, ΝΗ [ηζοιο δ ον τῷ ἰωσήφ τὸν στο Η Ησαΐε μια. 
ε.Β 

Ναζαρέτ. ὦ εἶπεν εἰυπτὸ Ναϑαναήλ, Εχ Ναζωρέτ δαυ ταί Ἴ κγά 
εζέκ.λο] .Ζ. 

τ ἀγαϑον ἢ): Λέγή ΤΥ Φίλιπαος, Ε ἐῶν Η ᾿ Ἰδὲ. Εἰδὲν ὁ ὁ ἴη:- ὃλζΖ 

(ὦ Σ Ναϑαναήλ ΘΡΝΝ μῆρον χυθὸς αὐτὰ λέγᾳ θα αὐᾷ' ἴδε λυὴν ει 

δληϑῶς ἰσραμλίτης, ἐς ᾧ δόλος ἐκ ξεί. Λε οἰυπτὸ ΝΝαϑαναήλ, 

Πύϑεν με γινωσκάᾷρ; Απεκρίϑη, ὃ ἴσοις ς (Ὁ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ ᾧ σέ 

Φίλιπαον Φώνησαι ὄντα τοὺ Ἷ συκῆν, εἰἶδὸν σε. Απεχρίϑη Να 

ϑαναήλ ̓ ἡ λέγ ἀυπὼ, Ραξς(;, σὺ εἰ ὁ ἡος ΤΣ Θεοί: ΝΞ εἰ ὃ  βα- 

σιλεῖς Τ' Ὁ Ἰσραήλ. Απεκρίϑν ἐηἰοὐιὴ “ εἰτεν αἰμπὸ. ὧπ εἰπὸν σο!, 

οὐ μι ἐἰ δὸν σε υὐαοκατοω Φ συκῆς, πισεύεις "μείζω ἫΝ ἀνά. Καὶ ; 

λέγᾳ ἄυτῷ, Αρ ᾿ἀμίω λέγω ὑμῖν, Απὶ ἄρτι ὀψεῶεΣ 7 ἐρανον β 

δϑέῳ9 τὰ, ι ἡΌις ἀελους “ἢ τ’ Θεοΐ ἀναβαίνονταρκὶ καταξαι- ΣΙ 

τι ων, ὄι ἢ δ ἡον δ' λὐϑρώπου. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πεῖ: Δ Π 

Τῇ γώμος ἐήυετος ον Καγᾳ . Φ Γαλιλαίας" Ἂ [ἡ μος μητιρ - ἦ" 15- 

σοῦ ἐκεῖ Ειολλϑη δὲ ᾧ ὁ ἰηρϑοὶ ̓ οἱ ἐμαϑηται ἀν, εἰς ̓  γάμον. 

᾿ ὑςερήσουντος ὄνου λέγ᾽ η μήτηρ Το Ν᾽ Ἰησοῦ σσεθς αὐτὸν, Οἶνον 

ἐγε ἔ ἐσχοισα “Λγά αὐτῇ ὃ Ἰπύοις, Τί ἐμοι Ὁ (οἱ γασαμ οὐπῶ ἥκει 

ἡ ὥρα μου. ΛΕ) ἡ ἥ μήτ ἀνΐν Ὅς διακόνοις. Ο, πὰν λέγῃ ὑμὰν 

πονήσοιτε. Ησων: 5 ἐκει ὑδρίαι λίϑιναι ἐξ κείμδυαι κα! 'ῳ Σ᾿ καϑα- 

ξσμον Π' ἜΤ δαὶ Ονν ΕΘ βΟΌσΤΕΙ ἀγα ΔΕΈΕΕΥΣ 'δυοῆ ̓ Ῥές. Λέγᾳ 

αὐτοῖς ̓  ἴησοις : Γεμίσοιτε τας ὑδρίας ὕδατος. Και ἐγόμισαιν Ψ 

αὐταῖς ἕως ανῶω. Καὶ λέγ αὐτοῖς, Αντλησοιτε γιω καὶ Φέρετε 

τῶ Ὁ δρχιτεικλίνῳ. Καὶ [εὐε[καν.ὡς ς ὀγεύσοιτο Ο ὁ ϑργεσείνλ- Β 

γος Τὸ ὕδωρ ΟΙΝΟΥ γεβοημδυῷ, καὶ 5. ἡ πῆϑεν ὄξὴν. ὦ δὲ. 
1. 
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διάκονοι ἡ δοἕ οἱ  ἰωπληκότες Ὁ ὁ ὕδωρ φωνεῖ Ν νυμφίον ὁ ἴξρ 

λέτέλκλινος, Ω λέγ εἰυπ, Πας ἀνϑεθοπος ἀσεϑτον ᾧ καυλὸν 

ΟΙνΟΥ πϑησι, ὲ ὕπεμ μεϑυάχοσι, τῦτε ὃν ἐλοίοπω" συ τετή βηκᾶς 

ῷ καλὸν οἶνον ἕως ἄτι. Ταυτίω ἐ ἐποίησε τίω ϑρχίω τὰ 

σημείων ὃ ἴησοις ον» Κανᾳ τῆς Γαλιλαίας, Καὶ ἐφανέρῳσς δ 

δυζαν αὐτῶ" Καὶ ς ἰὴ σοῦ ἐν αὐτὸν Ὧι ᾿ μαϑηται ἀν. Με:- ὴ 

πὸ ζυτο κατέρη εἰ εἰς Καπϑναούμ, αὐτὸς "ἡ ἡ μήτι ἀν Καὶ οὶ : 

Ε-- ἀδελφοὶ εἰρία Φ (ὁ δ μαϑηται αὐτῷ Ν᾽ ἐκέι. ἐμμειναν οὐ πολλάς 

ἡμέρας. Και ἐγ τ" ταλα Ἰουδαίων, γ0 δ: χοίβρλνε εἰς Ις- 

Γ ροσύλυμα ὁ ἴησοιξ. Καὶ εὗρεν ον Τῷ ἱερῷ Οζι πώλριιτας 

βοας καὶ ᾿αεόθατα κα κ᾿ φϑξερας, καὶ ΙΌις καερμιατιρτερ κα, ϑη- 
μϑδροις. κα Ἂ ποιήσοιζ᾽ φραγόλλιον ὡκ “οινίων,, παύτας ὀξεξα- ψτ 

λεν ὡκ 7ῳ ν᾿ ἱεροῦ, Δ 1ε τεϑξατα “ἢ δ Όις βόας" πσ κολλυθιςων ἐλαία 

ὀξέχει τὸ χάρμα τας ̓ραπέξας ἀμέφρεψα" Ὁ ᾿ Ὅοις τὰς ̓φξε- 

κέρας πωλουσιν εἰπέν, Α͂ βτΙ ΠΡΑΝΤΟ οντεῦϑεν "μή ποιεῖτε τὸν δι 

χον ὅν παῖφος μϑυ, οἴκον ἐμυποθάου. Ἐμινηεϑησαν δὲ οἱ μαϑηται χβ 

ὑάξΒ. ν᾽’ οὐμλν ὅτι γεγραμμένον: ὅς} ν. Ὁ ζηλος Τῷ Τὴ οἴκου (ου᾽ κατέφαγε, Ἐααπροι 

ΒΕ δι δ᾽ κὶ δε; 

-- 5 ::Ξ--:.::: 25.:.:-2::5|2.-Ξ.--ὸᾺὉ---|- πο ξετλτστεσνς ατατπττντς σπο- ς΄ τς τοῶως, ΞΞΞΞΕΙ ' σΠΞ  πϑ τα στε ἰὐνἰα πίον. 
καα, -α. τὰ ο----. σ--͵,͵:οσο πὸ σ-κετν -- οος τ τ τωνος. τατον οὖς --ττ κε το Ξονς.- τ---- - -ΞΞ -- :----.-  Σ6-- - ---- »--.---α-- - --- ----: -- ---- -- -- “------ Ξ Σ: τ ΞΟ ΡΠ ΡΣ ΤΉΘ ΤΡ ΞΞΘΡΟΤ τ : ΤΈΣΣ φτσ στα 6 6:--...- ἘΞ Ξ τ τ Ξ ἘΞ ΟΣ Ὡ δυο, τ Χο .. ΡΟ“. » Ξ- “πΠορΦ“«βΦἘΠοηι στ ὡς το “ - - τ Ἐδι ν ΒΩΣΗΝΝΙΣ.. ἀσετοςω σαιγων - Ὁ ----- ΤΟ 5. - τος -π π- στ Ξ -ῷὦἍ» ν᾽ 

τον --- -- ᾿Ξ - αὶ " -- ταν. σαντα,» α ;2-..---- πτππισσον τ ας κταδιΣ..τοϑξις ,οτσὰς- -“-....Ψὕ.ὕ.....ψ..-..ὕ.. ΝΌΟΝ ππῆσο .τ.ο.6..... - 

᾿ Σ τς ἜΣΤΕ Στ Ξ πὰ πε ἔπτατο --. πον το 

᾿ δ Ψ - νὰ... ΟἿ ἐπὶ ΨἊῬ 

, - Α Ψ 

. 

ται. γιός, 

με. Απεκρίϑησοιν οι ὀῷ ἰουδὰα! οι χαὶ εἶπον υπό, Τί [σημεῖον 7 ἀν 
δάκνύεις ἡμῶν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς: Απεκρίϑη ὁ ὃ Ἴησοις τὶς εἰτεν ων 5»: 

τὐμ τοῖς, ̓Λύσαιτε ἢ δι γαοὸν ζύτον, Οἱ μι χϑλσὶν ἡμέραις ἐγ ρώ αὐτὸν. 

μὼρ.ι.2Ζ. Α Εἶπον οι(ὸ οἱ ὁ Ἰουδδιοι, Τεασοιροίκοντα Ὁ ἡ ἐξ ἔ ἀχὸ φκοδομυηϑη ὁ 0 

ἊΝ ναὸς ὅσας, ὃ σὺ ὃν τελσὶν ἡμέραις ς ἔγερεις α αὐτὸν; κεῖνος δὲ ἐ- 
λέγε δὰ Ὁ ναοῦ 4 σωματος αὐδ', ὅτε οαῦ δηγέρϑης ὠπγέκρων, 
ἐμνήσθη οἱ μαϑηταί ἀμ ὅτι ηζουτο ἐλέγεν᾿ αὐτοῖς, , . οἰ χίςευ Ν 

στὺν ΤῊ ἡ γραῷ, Ὁ τῷ λόγῳ ᾧ εἴπεν ὁ ἴησοις. Ως ὃ ̓ἰω ἐν ἵερο- 

σολύμοιρς ον πὸ παϑγα. ον Τῇ ἑορτῆ, πολλοι οὐ ΧΙ φευοῦ εἰ ἡ ἈΞ. ὙΡΑ͂ 

μας αὐπ’ » ϑεωροιώτες ὠυφ τῷ σημεῖα ἃ ἐποί. αὐτὸς δὲ ὁ ἴηι 

ἕρι θέτε ἑαυτὸν αὐτοῖς, δια) τὸ αὐτὸν γινώσκειν παταρ, κα! 

ὅτι ἀβεῖαν Εἰχαν ἵνα ες μδρτυρησῃαδαβ 5 ἀνϑρωπου" αὐτὸς γὰ 

' 

Ἦ τ ππτε--- τοξεςς ἘΞ 

κ ἐγίνωσκεῖο [ὦ ἐν Τῷ ἀνϑρώπω. Η Νὴ ἄνϑεϑοπος ὡς γ 

Ἴ δ: Φαρισοιων, Νικόδημος ὁ ὄνομα “ἀπ οἶσρχων 5 Ἰουδα ων, Ὰ 
; ἤωδΝ, ε Ἦν 

ἤλϑε φεθς Φϊ ἴησοιω νυκτὸς, κ εἶπεν εἰυπτὸ ῬΡαβ( ἈΠ ΝῊ 

δὲ ὅτι στο Σ Θεοό ἐ ἐλήλυϑαρ διδάσκαλος: οὐδεὶς γα πώταζα 

σημεῖα, δέω ται ποιεὶν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ἡ ὁ Θεὸς μεηὶ αὐξ, 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. νὴ 

Απεκρίϑη ὁ 0 ἴησοις ̓  εἶπεν ἀυπὸ Α Αμίω ἀμίω λέγω σο!. ἐὰν 

μη τις γϑυνηϑὴ ἄνωϑεν, Ὁ ἐδωωύαται ἰδεῖν “' βασιλείαν Τῷ τρῴέμς, 

Λέγή. τϑθς αὐτὸν ὁ ὁ Νικιόδημιος, Πῶς δαυαται, ἀνϑρϑοπος γν- 
γηϑέευαι γέρων ὠν;μηδαυαται εἰ εἰς τίευ κοιλίαν τὴς μος αὐ-: 

" ἢ δεύτερον εἰσελϑεῖν,κὴ ογυνηϑίωα;; Απεκρίϑη ὁ 0 ἴησοις ̓Αμίω 

ἀμίω λέγω (οι, ἔων μὴ τις γϑυνηϑη οξ ὑσδωτος ; ἴω ἐπγδύματος, 

φ δα!) εἰσελϑεῖν εἰς Ὁ βασιλείαν  Θεού.. τὸ γελβυνημῆρον 

ὼὧκ σουρκός, σεὶρξ ὅ:: (ἢ τὸ  γεγβωνημδυον ὡκ Τῷ ἐπνεύματος, 

πνῶμα 651. μή ϑαυμασης ὅτι εἰπὸν σοὶ, δὲ! ὑμας ς ἡδυνηϑέεϑαι 
Δύωϑεν. το πνῶμα ὅπου ϑέλει πνεῖ, δ ̓Φωνίω ὦ εἰν, ἄκούεις, 

ΣᾺ ἐκ οἶδας πῦϑεν ἐρχέται, Καὶ ' ποῦ ὑποίγή᾽ οὕτως 11 ποις ὁ 

γεγδυνημδυ ος κι Τῷ τῷ πνδύματος. Απεκρίϑη Νικόδημος ὦ δ εἶπεν 

οἰυπτὸ Πως δε ται ταῦ τοι γβυεόϑαι: Απεκρίϑν ὁ ἴηζοι κὶ τ) εἰς 

σεν ἩΕῚ Σὺ εἰ ὁ  διδασκαιλος τῇ ᾿ ἴσφανλ, κα! Ἰαῦτα οὐ γινώ- 

σκεῖς ; εἰδὴ ἀμΐωυ λέγω σοι. ὅτι ὃ ἰδα μὸν λαλουμδῳ, καὶ ὃ 

ἑωρφίκαι δ μδέ]υρούυμδν, κα! τίμυ ̓μδρτυρίαν ἡμὴ. οὐ 5 

Θυνέτε. εἰ ἴα ὀλιγία εἰ εἶπον ὑμιν, κα! οὐ πιςεύετε, πῶς ἐὼν ἐ- 
στὸ ὑμιν (ΟΣ ἐπουράνια, πιςεύσετε; Και οὐδεὶς λὐαξίξικεν εἰ εἰς ̓ ν 

οὐρανόν, 6 Εἰ μή ὁ ὡμ τοῦ οὐρανοΐ καταξας, ὁ 0 ιἱὸς ἥ' ἀὐϑρώπου ὃ 

ὧν ων τῶ Ὁ οὐρανῷ. Καὶ καϑως᾿ Μωσῆς ὕψωσε (ὁ ἐν ων τῇ 

ἐρήμῶ, "οἷ" τὼς ὑψωϑέεαι δὲ! τὸν ἡον τοῦ ἀνϑρώπου, ἐγου παῖς ὃ 

πισεύων εἰς αὐτὸν μ᾽ Χποληται δ ἔχη ζωίω αἰωνιον. Οὕτω 

γα ἠγαπησεν ὃ Θεὸς (Ὁ κό ΠΡ ὥςτε Ὧν ον αὐτῷ Τ᾿ μονογε- 

γῇ ἐσδοχεν, ἵνα πας ὃ πισευῶν εἰς αὐτὸν μη Χπόληται Ὰ ( ἐχ! 
ζω! αἰωνιον. "οὐ γα ἀπέςλον ὃ Θεὸς ζ ὑε Π αὐτοῦ εἰς ἢ Ἂν 

κόσμον, γα, κρίνῃ ζ κὸ κόσμον, ΣᾺ ἵνα στ ϑἢ ὸ κόσμιος δὲ αὐτῷ. 

Ο πιςεύων εἰς αὐτὸν, ου κρίνεται ὃ δὲ μυὴ πισεύων, ἤδν κέκρι- 

ταὶ, ὅτι μή πεπίςευκεν εἰς Ὁ ὄνομα. "ὁ μονοῦβυοις ἡοὺ τοί 

Θεοό. Αὗτη δὲ ὅδιν ἡ Η κρίσις, ὅτι ̓ Σ Φῶς ἐλήλυϑεν εἰς “' κόσμον, 

"Ὁ Ἰγαπησαιν οἱ ἀνϑρϑρποι μᾶλλον τὸ σκότος, ἊΣ Φως: ω ἡ γὼ β 

πονηροὲ αὐτῶν ταὶ ἔργαι. παρ Ὑ ὁ ὁ Φαυλα φρδϑασων, μισεῖ τὸ 

φως, καὶ κκ ἔρχέται τεθς "Ὁ φὼς, ἵνα “ἰ ἐλεγχθῇ τὰ ἐργα 

αὐδ᾽ ὁ ὁ δὰ ποιῶν τίω δληϑέαν, ἐρ ταὶ χσϑὸς Φως, ἵνα, ΦιΣ: 

γέρω 5η ἀν τὰ ἔργα" ὅτι ἐν Χά ϑνς εἰργασμένα. Μεπὰ 

ΜῊ 

Αριϑικα.Τ' 

Κεφ..β.Ὲ 

α.ἴω..).Β 

Κιφ.θ.Η. 
δ Ἢ 

Κεφ.α, 



Κεφ.σ).Α 

Κιφ.α.Δ.Ὲ 

Κιφα.Γ 

«Ἰὼ. . 

Ῥωμ.γ. 4 

Ματϑ.α. Δ 

«Ἰω...Ὁ 

Κιερ.}.Γ 

᾿ς Γεν.λγ.ἃ 

ἑωσ.κολ. Ἡ 

Ξ) Ζη τησις τὐϑ Ξὲ καϑαεισμού. Ἔ ΠΕερὰν Σα μθείτιδος. 

τόδ Ἵ μον ώνο 

ταῦτα ἤλϑεν ὁ ἴησοις Ὁ οἱ μαϑηταί ἀμ εἰς τίωω ἰωδααν γίω, 

Καὶ ἐκεῖ διέπολξε ἐἴγαι αὐτὸν, »ἡ ̓ἐβαπῆιζεν. ὦ ΦῈΟΪ Ἰωᾶυνης 

βαπῆι ζωνὶ ὃν Αἰνων ἐγ 4: Π' Σελὸμ ἔη ὕσδοιτα. πολλὰ (ὦ ἐκεῖ, 

κα πουρεγένοντο Ο ἐραηηίζονπο: οὔπω Υ» [εὖ βεξλημδυΘ- ἐἰς 

τίωυ φυλακὴν ὃ [ωᾶννης. ἔν ἐτὸ ομῦ ὁ ζηπησις οκ Χ)} ἡ ῇ 

τῶν ἰωάνγου μῃ Ἰουδαίων ̓ ϑὰ καθ κσμιδ. "Ὁ ἤλϑον χσθὸς 

“ὃν [ωαννίευ, και εἶπτον εἰωπὸ, βα( (᾿ ὃς [οὐ μετὰ σοὺ πέροιν {δῇ τῷ 

ἴορδανου, ῷ συ ̓μεμδρτύρηκας, ἰδὲ ἐδδὶ βαπῆίζει, χα παντες 

ἐρλθνται χοϑὸς αὐτὸν. Απεκρίϑη ἰωαννης "0 εἰπέν, Οὐ δαυαται 
ἀνϑόθοπος λοιμιξανειν οὐδὲν ἐὼν μυὴ Ἵ Ἰεδιμμον υπὸ ς τ Φ ὡ- 

ἔϑίνου. αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μδρτυρέιτε ὃ ὁτι εἰπὸν. Οὐκ εἶμ ἔγω ὁ 

Χο ρος, λ ὃ ΟΤΙ ἀπεροιλμδρ ος εἰμι ἐμ, πδριϑεν ἐκείνου.Ο ἐχῶν 

πίω γὐμφίωυ, νυμφίος 1 γ᾽ ὁ ὃ Φίλος ΤΩ γυμφίου ὃ ἑξηκῶς 

Ὁ ἀκούων αὐτῷ ,χαρᾷ χαίρει δια ̓ Φωνίω Π’ γυμφίου. αὐτὴ 
οἰ(ὸ ἡ χαρά ἡ ἐμη πεπλή 90) ὐραεῖνον ̓ὰ ᾽ αὐξανῳν ἐ ἐμε Ὄ ϑαῆς- 

ἄρον, ὃ λύωϑεν ἐραθρῆμος, ἐπαϑω παΐτων δ ν.ὁ ὧν ὡκ τὴς γῆς, 

ον τὴς γης ὅς, ἡ ὧν Φ γὴ "τῇ λαλεῖ; ὁ ὡκ 15 οὐρρινε ἐρλθμένος, 

ἐπανὼ πατῶν ἴῃ, ὃ ἑώρακε ̓  ἤκουσε ζουτο μδίυρέ, πίω 
μορλεαμρς Ἐν Ὁ ἐδεὶς λαιμξανει.ἡ Ο λαβὼν ἃ ἀρᾷ ὁ δ μδρτυρί 
αν, ἐσφφαίγισεν ὅτι ὁ Θεὸς, δληϑὴς δξην"ὃν γὼ ἀπέςφλεν ὃ Θεός, 
ἊΣ ῥήματα ὅ 5 Θεοΐ λοιλεί" οὐ γὰρ μέφου δίδωσιν ὁ Θεὸς ὁ 
πνεῦμα. Ο πατίρ ἄγαπα Υ ὅον, "ἡ παντα δεδῶκεν ὁ Ψ τῇ χέει 
αὐτῷ. ὁ πιςεύων εἰς (ῷ (Ὁ ἡδν, ἔγᾳ ἐ χά ζωίω αἸωνιον" ὁ δ ἀπειθῶν τῷ 
ἡώ, σ" ὀψψα) ζωίω, )ν Ἶ ὀργ ἐᾷ 78 Θεοῦ μᾶμει ἐ ἐγ αὐτὸν. 
Ως οι ἔγνω ὃ Κύειος ὅτι ἤκουσαν οἱ κϑελσανι ὅτι ἴησοιξ 

πλείονας μαϑητας ποι ᾳ "0 ̓βαηηζειή ἥ ἑωάννης (χᾳ καίτοιγε ἴσοις 
αὐτὸς σκ ὀβασῆιζο, ΣΛᾺ οἱ μαϑηται αὐ: Τ )άφηκε ἢ τ ἰυδα αν, 
κα ̓ἀπῆλϑε πούλιν εἰς τίω Γαλιλαίαν. ἐσ ὃ αὐτὸν διέρχεσθαι 
διὰ τὴς Σαμδρείας. ἔρχεται οὐ εἰς πόλιν τῆς Σαμδρείας λέ- 
γρμένίω Συχαάῖρ͵ πλησίον ὅς Ὁ χώρου ὃ ̓ἔσϑωοχεν ἱακως ἢ ἰωσηφ 
τῷ Ἧς αὐτοῦ «ἰκὺ δὲ ἐκεῖ πηγὴ 8 5 Ἰακώ. Οου ̓ Τησοΐς τ μρβς 
κῶς ὡκ Φ ὁδοιποοίας, ὀκοιϑεζέτο οἱ οὕτως οὐ Χὶ τῇ Τῇ πη)" ὧὥροι μὼ 
ὡσεὶ ἐκτη" ἐρχέ γαυή οκ ΤΣαμδρείας ἀὐτλησαι ὕδωρ. λέγ 
αὐτὴ ὁ Τηχοιῷ, Δὸς μι πιεῖν. Οἱ γὼ μέκϑιτε ἀυ Ὁ ὠπεληλύϑφοβ 

δεν 

-- τ», 

- ιν Κ»ὶ 

Ι ἴουδα, ῃ, 

σλίῳ ΠΝ 

1 Πησύ. 4 



Σ δὶ δὰ υϑμ. σ1.Ἡ 

μ ! 

1 ἐϑαιμαζον.γ 

ΚΑΤΑ ΨΑΣ ΜΓ, τ 
εἰς ̓  πολιν, ἵγά οοφάς ἀγρράσωσι. λέγ οιιῦ Ὁ ἀυτῷ ἡ η ἱ γαυή ή 

Σαμδρᾶπο, Πὼς συ Ιουδα ος ὧν παρ ᾿ ἐμιοῦ πιεῖν αἡτεῖς οὔσης 

γαυαμος Σαιδρείτιδος; ου γωρ  συξιφῶνται [υδαιοι Σαμδρεί- 

ταῖς. Απεκρίϑν ἴησοις Καὶ εἶπεν αὐτῇ. Εἰ ἰηδὴς πίω δωρεαν τοί 

Θεού, καὶ τς ὅξην ὁ λέγων σοι, δὸς μοι πιεῖν, συ ἂν ἤτησαρ. αὐ, 
"Ὁ δ ἔδωκεν ὧν σοι ὑδῶρ ζῶν. ΛΕ οἰυπτὸ ἡ γανή, , Κύριε, οὔτε ἂ»-- 

πλημα ὑχής, ΟΦ Φρέαρ 51} βαϑύ - ποϑεν οἱ δ ἐχές τ ὑδὼρ ὃ ΝΣ 

ζων: μη συ μείζων εἰ Εἰ, Τῷ Ὁ παῖζὸς ἡμδμίακωξ, ὁ ὃς ἐδῶκεν ἡ ἡμῶν 
᾽Ν φρέαρ, - ) αὐτὸς οἷ ἀ ἀμΐν ἐπι, ( οἱ οι ἡοὶ αὐ". Ο Ω ϑρέμμα- 

τὰ αὐ 4’; Απεκρίϑη ὃ ἴσοις ", εἰπν αὐτῇ, Πας ὁ πίνων ὡκι τοῦ 

ὕδατος Ὁ ζυτου. διψησ πάλιν " ὃς σῇ δι πίη ὡκ ἦῷ ὕδατος οὗ ἐ 

γω ̓ δώσω ΕἾΝ οὐ μὴ  δεψήση εἰ εἰς ζῷ αἰώνα,, Σλλὰ τὸ ὕ ὑδωρ ὃ 
δώσω αὐτῶ βοήσεται ον αὐτῷ πηγ" ὕδατος ἀλλομδυου εἰ εἰς 

ζωίω αἰώνιον. ΛΕ, τσϑὸς αὐτὸν ἡ γαωή ; Κύριε, δὸς μοι ζυ- 

Τὸ Τὸ ὕδῶρ, να μη 1 δεψῶ, μηδὲξ ἐρχώμαι Ἴγϑεάδε ἀντλῳ. Λέγά 

αὐτῇ ὁ ἴησοις, ὕπαγε, φωνηζον ὃν δύδρα σου, καὶ ἐλϑὲ οὐθα- 

δὲ. Απεκρίϑη: ἥ γυνή κ πεν. Οὐκ ἔχω ἀγόραι. Λέγ αὐτῇ ὁ 

ἐρίν Καλῶς εἰπαρ, τ ὐὔδρα “Κ ἔγω "πέντε γωρ ἀγέρας 

ἐράς, ὧν γιῖῦ ὃν ἐχής, ἐγ ἐς (ου Δὐήρ Ὅουτο δληϑες ςἐρηκαξ. Δὲ: 

γ4 αὐτῷ ἡ γαϑή, κύσε, ϑεωρεΐ ὅ ΟΤΙ τυεοφήτης Εἰ συ .οἱ πατέρες 

ἡμδμ'ὼν ἜΣ ὀβει πυδϑσεκυνησαιν, (οἹ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ὧν 
Ἵς ρο(ολύμοις ἀξὴν ὁ 0 τύπος, ὅπου δὲ! «ὐεϑσκιιρεῖν. Δεν αὐτῇ ὃ 

ἱνισοιῷ, Γι αι, πίσευσον μϑι, ὅτι ἐρέται ὥρᾳ ὅτε οὔτε ωῳ ὁ θρει 

τούτω, οὐτε ν ἱεροίθλυμοις αδϑσκιωυήσετε παχϑί. Ὑμεῖς 

χοθοσκύυάτε δ ἰοκ οἰδδατε' ἡμεῖς «φεοσιαιοῦμϑρ Ο οἰδα μδ" ὅτι 

ἥ ὁ σωτηφία, ἀκ Τὴν ἰουδαηων ὅξν. Σλλ ἔρχεται ὥρφι Καὶ γι 

ὅξιν. ὅτε οἱ δληϑινοὶ ἀπ ΘΘΕΚ ΡΟ ̓ πατερσκιιυήσοισίῳ παχϑὰ 

ωΨ μον μαΐεκ ζοῊ Ι λληϑείᾳ: καὶ! γὰρ ὸ πατὴρ Ὅοιουτοις ζητέ Οζι; 

πεϑσκειυοιυστας αὐτὸν. νώμα ὁ 0 Θεὸς, ἡ Ὁ ζις ππεϑσκιιυοιμις 

ταρ αὐτὸν τ» πνόυ ματι Καὶ ᾿ ἀληϑείᾳ δῶ χσδοσκιυφν. Λέγ αὔτ 

τῷ ἡ γῶν, ̓ΟἾδα ὅτι Μεαπίας ὑχὸ ὁ ὃ λεγϑιῆμος Χραςός ὅτων 

ἐλιϑη ἐκεῖνος, ἀνειτίελά η ἥμιν ποτα. Λέγά αὐτῇ 0 δ ἴίοις, ἔγω 

ἄς ὃ λαλῶν (οι, . ταὶ ἜΣ Ουτωὴ ως οἱ μαϑοται αὐτοῦ, 

᾿ ̓ἐϑυυμασοιν ὅτι μῦ γαωαμκὸς ἐλοίλει" ἐδεὶς μϑδρτοι εἰ εἰπε τί, 
1.11}. 
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δ᾽ “ Πεεὶτα οὐ τῷ βασιλικού. 

τό ὝΑΙΝΑ ΤΙ, 

ὕπεις ἢ, ἥ ̓ νε λαλεῖς ἀρ αὐτὴς; ΑΦῆκαν ον δτίω ὑδρίαν αὐτῆς 

ἡ γα, κὸ ἀπηλϑενι εἰς Υ πόλιν να λέγ ὅις δὐϑρώποις, Δεῦτε, 

ἰδὲ: ἄνϑεθοπον ὃς εἰπέ ἐμοὶ παντο ὅσωι ἐποίησε. μήτ ὅτος ὁξιν ὁ ὁ 

Χοκεὺς: Εξηλϑον οὐ κί τῆς πόλεώς, δη ΠΝ χσϑὸς αὐτὸν. 

Εν δ τῷ Ὁ μεταξυὴ ἠρῳτων αὐτὸν οἱ μαϑητα, λέροντες, Ρβαξ (Σ, 

Φαγε. Ο: ἣ εἶπεν αὐτοῖς ' ἔγω βεφσιν ὕω φαγέιν, [ιὸ ὑμεῖς 

7) οἰ δα’. ἔλερον οι οἱ μαϑηται χορὸς δλλήλοις, Μή ἕις [ὠς 

ἰώ, οἰνπτὸ φαγεῖν: ,. Λέγ αὐτοῖς ὁ ἴησοιξ, Ἑ μὸν δρῶμα, ὅςην, 

ἵγα ποιῶ “ὃ ϑελημα τοῦ πέμυψαντὸς με, τελειώσω ἀμφ, Ὁ ἐρ 

5». Οὐν ὑμεῖς λέγετε, ὅτι" Ὡς ἱτετραμίωον ὅξη, καὶ ὁ ϑεο.- 

σμος ἐρχῷ): ἰδοὺ λέγω ὑμιν, ἔπαρατε (ὧν ὀφϑαλμϑις ὑμὴμ, 

καὶ ᾿ ϑεώσοιϑε ταρ χώρας, ὅτι λόχοι εἰσι τέϑς ̓ϑεθασμον ἡδὴ. 

καὶ. ὃ ὁ ϑεοίζων μιόϑον λαμιξάνει, Καὶ (ζαγ! καρπὸν εἰς ζωίω 

α νιον, ἵνα (ὃ ὁ απείρῳν ὁμοῦ χαρη κα Ὁ,.0 ὁ ϑερέζων.Ἐν ἡ»Όυ- 

τῶ ὃ λόγος ἀξὴν ὁ ἀληϑινὸς, ὅτι ἄλλος δὴν ὁ απείρῳν, χαὶ εὔλε: 

λος ὁ ὁϑεθάζων. ἔγω ἀπέςηλα ὑμας ἢ ϑεεῤζεν δόχ ὑμεῖς ΟΝ 

πιανκαιτε' ἄλλοι ἘΑΡΟΝΆΟΡΙΣ Ὃ ὑμεῖς εἰς ὃν κόπον αὐ εἰσελη- 

λύϑατε. ἔκ’ ὃ τῆς πολέως ἐκείνης πολλοι , οὐ ίφευσαιν εἰ εἰς αὐτὸν 

τὰ Σαμδρειτῶν, δια τὸν λόγον τῆς γαυαρς, μδρτυρούσης, 

ὅπ εἶπε μοι παύτα ὅσο ὑποίησοι. Ως οὦ Ἰλϑον τεθς αὐτὸν οἱ 

Σαμδρεῖται, ἠρφῶν αὐδ μεῖναι! πῶρ αὐτοῖς “Ὁ ἔμεινεν ἐκεῖ δυο 

ἡμέρας. ἴω πολλῷ πλείοιρ ὀἰίσευσον διὰ τὸν λόον αὐτῷ, τῇ τε 

γυναι ἐλέζον, ὁπ κ ἔτι διὰ τίωυ σήν λαιλιᾶν πιεύομδι. Βρὲ 

τοι ὌΝ ἀκηκδαμδω, ῶ ὀἰδαμδυ ὃ νει οὐτὸς ὅξιν ἀληϑῶς ὃ στωτήρ 

5 κόσμε ὁ 0 Χοκεὺς. Μετω: Ἄ το. ἐδυοῦ ἡμέρας ὀξηλϑεν ἐκέιϑεν, 

Ω ἀπήλϑεν εἰς ἢ Γαλιλαίαν" αὐτὸς ΝΣ Ο ἴησοις ̓ἐμδρτὸ βύσει; 

ὅτι τϑοφήτης οΨ τῇ ἢ ἰδίᾳ, ποιτοάδὲ ἱιμίω ὁ ὅχ. ἐγά. τε οι ὑήλ- 

“εν εἰς τίωυ Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαιοι, παντὰ 

ἑωροικότες ἃ ἐποίησεν ον Ϊεροσολύμοις ὧψ Τῇ ἑορτη Ω αὐτοί ἐγ» 
Ι 

ἦλϑον εἰς τίω ὀόβγύους ἬἭλϑεν ουῦ ὁ ἴησοίς παλιν εἰς πίω 

Κανα τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε Ὁ ὑδῶρ ο οἶνον" Ἂ [ΜΗ] πρ βα- 

σιλικὸς οὗ ὁ ἧος ἠεϑενει ον " Καπξναούμι σις Γ ἀκούσαις ὅτι ἴησοις 
ἥκοι 7 Ἦς ἰουδαήας εἰς Υ Γαλιλαιαν, ὥπηλϑε “σϑὸς αὐτὸν, 

καὶ ἠρθότα αὐτὸν ὕα καταβῇ αὶ ἰάσηται ἀὐξ΄ (δ) ὑόν “ἤδη 

"“" κω τ 
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ἡ χοὶ- οἡ, »-ϑ 

ἐν .) 49 » ὦ ζ Περὶ τῷ τειάκοντα ἡ ὀκτὼ ἔτη ἔχοντος εἰν τῇ αἰοϑινεία. 

ΚΑΤΑ ἰῷ αν. : 169. 

)γῶρ  ποθνή σκειν. Εἶπεν οι 0 ὁ Ἰησοιξ ἀϑὸς αὐτῶν, ἕαν μνὴ ση-- 

μεῖα Ὁ τέρουτοι ἴδητε, μὴ πισεύσητε. “ΛΟ, τεῦς αὐτὸν ὃ βα:- 

σιλιῶς, Κύρμε, ἘΠῚ ΝᾺ πρὶν Σστοϑουνειν ὃ παι δέον. μου. Λὸέ 

εἰυπτὸ ὁ 0 ἴπσοις, Πορέυου' ὃ ὑὸς (ου ζ. Καὶ [ ὀἰ ισευσεν ὁ ὁ ἀὐϑερν 

πος τῷ λόγῳ ῷ Εἶταν ἐυπὸϊ [ησοῖς, (οη ᾿ ἐπορδύετο. Η δὴ δὲ ἀὐΐ 

κατα αήνοντος, Ω λον ἀμ ἀπήντησεν ἐυπὸ, Ω ἀπήτϊει οἰλαν 

λέγοντες, πὸ παῖς (ου ζ5. Ἐπύϑετο οἰὦ πουβὶ αὐτῶν τίω ἃ ὧραν 

οὐ ἡ ἡ κομεψότερον ὡς καὶ εἰπὸν οἰὐυπε, ὧπ πιχθές ἃ ὦραν ἑοδομίω 

ἀφυκεν αὐ" ὁ πυρετὸς. Ἔγνω οα δ πατὴρ ὅτι ὧν ἐκείνη Τῇ ὥρᾳ, 

ὡν ἡ ἢ εἶπεν οἰνπὸ ὁ 0 ἴησοις, ὅτι 0 ιἱὸς (ου ζη. "0 ἢ ὀἰίσευσεν αὐτὸς καὶ 

ἡ οἰκία αὐξῷ ὅλη. Τοῦτο παλιν δεύτρον σημεῖον ἐποίησεν ὃ ἴησοις 

ἐλϑων ὧκ ᾧ Τουδαας εἰ εἰς 5 Γαλιλαίαν. Μετὰ ταῦ-- 

ταί" ἑορτῇ τω ἰουδαιων, 0 ἡ Φφϑέξη ὁ ἴησοις εἰς Ἰεροσυλυμα. 

ἕς! δὲ ἐν Ὅς ἱεροσολύμοις ἘΣ τῇ ἢ πεϑραΐουν κολυμηϑρα ἡ ἥ 

ὀιλεγομδυν Ἐδραϊεί Βηϑεσ'δδι, πέν:: ςοάς ἔχουσαι ωψ ταῦτας 

κφτόνοειτο αλῆϑος σολυ ̓ γὼ ἀσϑενοαύτων τυῷλῶν Ἰχϑλ θη ὧν 

δῶν, ̓ὀκδιρουδύων ἢ τῇ ὕσδυτος κἀνησιν' ̓ἀήελος γ᾽ ΚΟ καὶ 

ρὸν: κατεξ αἱνὲν ἐ αν τῇ Ἶ κολυμξηϑρᾷ, Κα! ἐτάφιοσς Ὁ ὑδῶρ' ὁ ὃ 

οἱ ἴω ΧΩ] ἐμξὰς μῃ ΟΣ εραχίω “ ὕδατος, ὑγμῆς ἐ ἐγίνετο, 
ῶ 7 δήποτε κατείχετο γοσήματι. Ην δὲ ἴες Δύϑροοπος ἐκεῖ πολα-- 

κονχοοκ τῶ ἐτή ἐχων ο» Τῇ ἢ ἀϑενείᾳ: Ὅυτν ἰδὼν ὁ ἴησοις καϑαις 

καίμδυον, γνοις ὅτι πολι ἠδ χρόνον ἐγ, λέγ εἰμπὸ. “Θέλεις 

ὑγῆς βυέϑαρ Απεκρίϑν αἰμπτὸ ὁ ὁ ἀδϑενῶν Κύρκε, ἀυϑέθοπον τ 

ἔχω, ἵνα ὅταν ̓εαχθῃ ἡ Ω ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τί κολυμιζη-- 
ΘΗ͂ΘΙ ων ω Ὁ δὲ ὁ ἔρχομαι ἔγω . ἀλλ᾽ χσϑὸς ἐμιοῦ καποι αἤνει. 

Λέγά αὐτῷ ὁ ἴησοις, ἔγήραι ἢ ἄρον ῷ κραξξατὸν (ου, Ἂν ᾿ φῳΌ.- 

πῶτει. Καὶ δϑεως ὀδύετού ὑγεῆς δ λύϑρθοπος. κ, ἦρε τὸν κραξ- 

θατον αὐτοῦ (ὃ φπἰϑλεπάτει. ἰὐ δὲ σάξξατον ον ἐκείνη τῇ ἡμέ- 

βᾳ. ἄλερον οιμὺ Ὁ ἰκόδοι τυ Ὁ τεϑεροιπευμῆμῳ, Σάβξατόν Ἢ 

ςίν. ἐκ ἐξ ἐο Ι (οι ἃ ἐν ὰα, ἣν κρα (ξέατν. Απεκρίϑη αὐροῖς, Ὁ ποιῖ-- 

στιξ με γι, ἐκεῖνος μοὶ εἶπεν Αρον δ κραξβατον (ου, 0 ἡ Ὡθα- 

πώτει ι.Ηφφτηοβ οἱ αὐτὸν Τίς ὅν δάνϑορπος ὁ ἀπεών οι, 

Αρον ῷ κράβξατον (ου χα! ̓ αξαπατει; Ο δὲ ἰαϑεὶς ὅκ ἰδὲ 

Ὡς δξην"ὁ γὰρ ἰησοῖς ὀΐξενδυσεν ὃ οχλου ὄντος ὧν τῷ τόπω. Μετὰ Γ 

ῃ 
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ταῦτα οὐδλσμ αὐτὸν ὸ ἰησοβ ΩΣ τῷ ἡρῷ, "2  εἶπτεν ὠυπὸ ἶ ΙΧ 

ὑγῆς γέρονας" μηκέτι ὡμδρτωνε, ἵγν μὴ χεῖρον ἧς σοι 158 

ΤΩΙ. Απηλϑεν ὃ ἀνϑέθοπος, Ὁ} ὃ λύητίε εἰλΕ Οις [ουδαοις ὃ: ἴηι 

ὅν ὁ ποιήσαι. αὐτὸν ὑγιη. (κε ἐ δια τοῦτο ἐδτωκον ῷ [σοι οἱ 

ἰουδαγοι, κι ̓ ἐξητοιω αὐτὸν λατοκήειναί, ὃ ΟΤΙ τοῦτα ἐποίᾳ ΩΣ 

συβξάτω. Ο δὲ Ἰησοι; ὠπεκρίνωτο αὐτοῖς, Ὁ πατὸρ μου ἕως 

ΤΙ ἱβοαύβαι, κὄραν ἐργοιζομιαι. δια Ξ τ ὁ μάλλον ἐξι- 

τον αὐτὸν Ὁ ἰουδαιοι δστοκτειναι , ὅτι ου μόνον ἔλυε Ωϑ ὃ σοίξ- 

(αν, δλλα Καὶ πατέροι ἰδεον ἐλεγοὴ Ν Θεὸν, σον ἑαυτὸν ποιῶν 

Τῷ “δώ, ̓Απεκρίνα;» οι ὁ ἴησοις ας εἰπτὲν αὐτοῖς, Α 

λέγω ὑμῖν, ου ) διωλαται ὁ 0 τος ποιήν ἀφ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐῶν » μήτι 

Δ βλέπ Ὧν πατέρα: ποιοιιοτᾶ ὦ) δὐ ὀκαῖνος 'ποιῃ᾿ ταῦτα κ, 

ῦ ἡος ὁμοίως ποιφ' 0 ) πατηρ Φιλὰ ζῶ ὑὸ ὑον, Κα] παύτα δείκνυ- 

σι» αὐτῷ ἃ ἃ αὐτὸς ποιᾷ, κ' μείζονα, τούτων δείξᾳ ἀμπῷ ἢ ἔβγα να 

ὑμεῖς ἴ; ϑαυμαίζηπε. ὡςπῷ 280 ὃ ποιτὴρ ἐγείρᾳ ὧν γέκροιῷ, και 

ζώοποιᾳ, οἱ οὕτω Ο ὁ ἡος οι ϑελᾷ ζωοποι. οὐδὲ ὦ ὁ 0 πατὴρ κρήνᾳ 

οὐδένα, δγλα τίει κρίσιν πῶ σοι δεδωκε]ῷ ἡῳ, ἱγα ποῦτες τὰ 

μῶσι ΩΣ ἐν καϑῶς τιμῶσι "ὃν πατέρα. ὃ μὴ πμῶν τὸ ἡον, 

οὐ πμα τὸν πατέροι "ὃν πέμιλαντα αὐτὸν. Αμίω ἃ ἀμωὴν λέγω 

ὕμιν, ὅτι ὁ ὦ Ὁ λθρον μϑυ ἀκούων, ο ἡ πισευων Τῷ πέμιψανη με, 
ἐχά ζωίω αἰώνιον, κοὶ εἰς κρίσιν ἕως ἐρχόται, δλλά μεταρέδηκεν 

ὡκ Τῷ ϑαγατου εἰς τίω ζωίω. Αμίω ἀμμῖν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐρ- 
Ἑ δλέτωι ὥρᾳ, δι νυ ω ὄξην, ὅτε οἱ γέκροι ἀκούσονται τῆς φώνης τοῦ 

καὶ ᾧ Θεοῦ, κὸ ἡ (Ὁ ἁ ἀκούσουντες δΐσονται. ὡς Ὁ ὁ 0 πατὴρ ἐγ 

ἀσθ τὰ οὕτως ἔσδοωκε 5]ῳ ἑῳ ζωίω ὑχάν οΨ ἑαύῳ, 

Κα! ταν ῬΑ οὐμπτὺ και κρίσιν ποιῷ, ὅτι ὑὸς ἀὐϑρωπου 

δ: |. Μη ̓ϑαυμαζετε ζῦτο, ὅ ὅτι ἔρχεται ὥρᾳ, ἐν: ἡ παντες Φων 
Οις μνημείοις, «ἀκούσονται ἃ Φωνης αὐτῷ, Ὁ ὠμκπορφυσονται᾽ δὶ 
Ωᾷ ώγαϑα πονήσειντες͵ εἰς δμώςασιν ζωῆρυ οἱ, ἢ δ φαυλα θα 

ξαντες, εἰς ἀϑαςεισιν κρίσεως. οὐ διωαμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ ἐ- 
᾿μαυτοὺ οὐδὲν " καϑως ἀκούω, κρίνω, Καὶ ἢ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία, 

δξἠγ'ὃτι οὐ ̓ ἕμτω ΩΝ ϑέλημα “ὃ ἐμῶν, Σλλα ὰ ϑελήμα τοῦ πὲ σερμν- 
ψωυτὸς με παῖζε. Ἕν ἐγώ  μδρτυρώ. «δὰ ἐμαυτοῦ, ἡ ἡ μδρ-- 

τυδία μα κ ἐφίν δληϑής " ᾿ἄλλος δὴν ὃ ὁ μδρ]υρῶν «(δὰ ἐμοῦ, 

ΝΣ": 

2 πριήρι, 

ΝΕΗΣ " 
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"ἀπ. ς Ο οἰσιαι ὅτι ἀληϑὴς ὄξνὴ μδρτυρλα [εὖ μδρτυρέι φϑ ἐἐμιοά. Ζ 
Ὑμεῖς ἀπεροίλχατε τέϑς: [ωαυνίευ Ὁ μεμδρτὺ ριχά τῇ ἀλη- Κιραῦ 

ϑείᾳ" ἐγω 3 ου , αἴρας ἀὐϑρώπου ́  ἐμδρτυοίαν λαμ ξώνω, Σδλλὰ 

Ἰαῦτω λέγω, να ὑμεῖς σου 95,4". ἐγοέῖνος ἱεὼ ὁ λύχνος 0 καιόμδνος ἢ 

καὶ ἰ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠδελήσοιτε ἀγαλλιανϑέευ αι χυϑὸς ὥραν μ᾿ 

οὐ τῷ Φωπ αὐτῷ. ἔγω ὃ ἔχω πίω) μδρτυρίαν μείζω «ῷ Ἰωάν- 
γε" (58 ἔργα ἀ ἔδωκ μοὶ ὁ πατὴρ ὕα τελειώσω αὐτὰ; αὐτὰ ὌΠ ᾿ 
ᾧ ἔργα ἃ ἐγω ποιῶ » βδρτυρει, τοδὶ ἐμιού ὅτι ὁ πατιρ με ἀπέ- 
σορλλίξ' (δ πέμψας με ποωτή ρβ, αὐτὸς μεμδρτύρηκε Ὡϑὰς ἐμε. Ματθ.γ.Δ. 

μᾶ οὔτε φωνίωυ ἀύζ᾽ μεώνουσεν: πώποτε, οὔτε ̓ εἰδὸς ἀ ἀμῷ ἑωρρίκα.- δάλ...8. 

με 7π᾿ (, ὦ λθυον ἀμφ 5κ ἐχέτε μδύοντα ον ὑμῖν, ὅτι ὃν ἀπέσφλεν 

ἐκεῖνος Ουτωὺ ὑμεῖς οὐ πισεύετε. Ἐράννατε ταῦ λραφας, ὅτ ὑμεῖς 

δοκεῖτε ω αὐταῖς ζωίω αἰώνιον ἔγήν, ζφ ἐκεῖνα! εἰσιν αἹ ̓μδρ- Η 

τὰν τυρούσοι! τϑὰ ἐμιού: κα Ὁ οὐ  ϑελέτε ἐλϑεῖν χοθὸς ΜΞ, να; ζωϊω ξ {- 

τὰ ὔτε. Δόξαν ὥρα" λυϑρωπων οῦ ᾿ λοθανα ΣᾺ α ἔγνωκα ὑ- 

μας, ὅτι τίω ̓ ὠγώπεν 75 Θεού ἐκ ἐχότε ὧν ἑαυτοῖς. ἐγώ ἐλήλυ- 

ϑῳ ὧν τῷ ὀνόματι: τ' ἢ παῦϑς μϑυ, καὶ ου ̓ λαμᾷανετέ Με᾽ ἐὼν ἐλ 

λος ἐλϑη ΟΨ τῷ ὀνόματι τυ Ὁ ἰδίῳ οὐκειν 2 λήψεθϑε. πῶς δαυῶκ 

ϑεύμεις πιφευσοι ̓ δέξαν' αὐϑὰ δλληλων᾽ λαιμθάνοντες, νὰ - 
Ὁ δοξαν ὃ κα μόνου Θεοῦ οὔ ͵ ᾧυτέτε; μὴ δοκεῖτε ὁ ὅτι ἔγω 

κατηροβήσω ὑμὴμ χσϑοθς ἢ πατέρα ἐφῃν ὁ κα τη ΘΟ φ9ν ὑμ Μω 

σης, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. Εἰ γορ ὦ Ζιςεύετε Μώση, ὀἰ ισεύετε 

Δὺ ἐμοὶ (θὰ 25:  ἐμιού ὁ ἐκεῖνος ἔγραψαν εἰ Ε1 2 ΤΟΣ ἐκείνου γράμ, δὰ 

{παρ᾿ αὐβρώ- 
Ζώ . σῖ: ξ 

κί. Δικθ.Β 

ἐπ τὸ οὐ πιρεύέτε πῶς Οις ἐ ἐμοῖς ῥήμασι πισεύσετε; δὲυτ. ἡ. Τ' 

ιν. ἽΜετα ταῦ τὸ ἀπή λϑεν ὃ ἴσοις πέραν" Φ ϑαιλοίανης τις πε ςΞ: πο: ) , | 
δ. Ἔτω 

λαίας Φ Τιξερκα δὸς "κα μὺ ἠκολούϑᾳ εἰυτῷ ὃ 0 χλος πολι, ὅτι ἑωρφον λσκ.θ.Β 

ἀμ ἃ σημεῖα ἃ ἐποίει ζῶ Τρ ἀαϑενοιεύτων. Ανηλϑε δὲ εἰς ἡ 

ὄρος Ο ἑησοῖς, ἐκεῖ ἐκοίϑητο μτ' η' Τὶ μα ϑητῶν α αὐ ἰιὺ Ὁ Ὁ ἐπί "ὃ 

ποίδγα ἢ ἄνω , τὶ ἰουδαιων. ἕπαρας οἱἱ 0 ἵνυσοῖς ὧν ο- ΜΝ 

φϑαλμοις, Ὁ ἡ ϑεασου μῶρος ὃ ὅτι πολι ὃ ὀχλος ἐρχέλσεος αὐ", λέ ' 

.»4 τϑϑς Σ Φίλιππον, Πόϑεν ἀρρρρίσι μὴ ξεν: ιγῶ φάγω- »" 

σιν 5:τοι} (Τοῦ; 5 ἥ εγε πειραίζων αὐτόν’ αὐτὸς » δα ει ἐμᾶς β 
ποιεῖν. Απεκρίϑη εἰυπὸ Φίλιπαος, Διακοσίων δήευαφέων. ὡρ- 4“ ὦ 

σοι 55 δρκοῦσιν αὐτοῖς. ἵνα ἕκαςος αὐ!  βεοιχυῖο λοίβῃ, Λέγ 

ΜΝ 



1 Ἵ; 

Μαῖθ....Τ' 
,Ὁ».ς.2 
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αὐτο εἷς ὡκ ἣμ μαϑητῶν Ὧι Ὁ Ανδρέας ὃ ὁ ἄδελφος Σίμωνος 

Πέζου, ἔς; παιόδδιφικον ἐν ὧδὲ ὃ ἐχᾳ πέντε ἄρτοις, κριϑῖνοις, καὶ 

δυο ὀψαφκαΣ λα ταῦτα ἴς ὅν εἰς τοσούτοις; Εἶπε δὲ ὁ σοι, 

Ποιήσοιτε οὖν ἀὐϑρώποις Δϑαπέσειν. Ην 3 ϑρτος πολις ων τὸ 

τοπῶ Δυἐπεσον οἰιῦ οἱ ἱδὐδρες" τ ἢ ϑριθμον ὦ ὡσεὶ πενταιχεσάλιοι. 
λαζεδὲ Ων: ἀυρτοις ὃ ἰησοις, "Ὁ δὐχαιοαφήσοις διάδαε᾽ τοῖς 

αμλέμῆς. οἱ 5  μαϑηται ̓ Ὅις οὐακωιμδοις. ὁμοίως ; καὶ κῃ: 

ὀψαθκων ὃ ὅσον ἤϑελον.. Ὡς δὲ ἀνεπλήσϑησοιν, λύγ τοῖς ἐρῶν 

τος αὐτοῦ Σ ,Σωυαγαίγετεζα ἰδ κοσεύσεντα κλάσματα, ἵνα μή 

π᾿ Χπολιῦ. Σιιυήγαγον οἰ, Ὁ ἐ ἐγόμισοιν δώδεκα κοφίνοις κλα- 

σμμάίτων ὡκ πὴ πε πέντε ἄρτων ΝΠ] κριϑινῶν, ἅ ἐπεδέοτευσε ζ:ς 

βαρ ηρα Οἱ οιῦ ἄγϑρϑρποι ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ ἴη- 

ιζ, ἔλέρον, ὁποὗτος ἄξιν ἀληϑῶς ὃ φερφητις δ έραθ, μδνΘ’ 
εἰς τὸν κόσμον. ἴησοις οι γνοις ὅτι μέλλοισιν ἐρχθάϑεη (αὶ 

ἅυρποι ζειν αὐ, ἵνα, ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχω ρῆσε πα- 

λιν᾽ εἰς 5 ὀρος αὐτὸς μόνος. Ὡς δὲ ὀψία ἐϑβυ 610. κατεβηοῦ 

Φ μαϑηται ἀυΐ οὐχὶ χίωυ ϑοιλσιασυν "Ὁ ὁ ἐμίαντες εἰ εἰς Ὁ πλοι- 

Φ,: ἤρχονῃ πέραν Φ ϑαιλοΐοτης εἰς Καπϑβναούμι. ἢ σκοῆα ἤδη 

ἔγερθνει, κ, ἀκ ᾿ἐληλύϑε θοὸς αὐτοις ὃ ἴησοις, ἢ ἥ τεϑείλασ- 

στὰ ἀνέμου μεγούλου πνέοντος διηγείρεζ. Ἐληλοικότες οὖν ὡς 

σοιδίους εἰκοσιπέντε ἢ τέκάκοντα, σω βσῦσι ΦΙ Ιησουν τὐϑαπα-- 

τοιαῦτα, οὐ ΤΙ τῇ ἡ ϑαιλοίατης, Ὁ ἐ ἐγζυρ ἐῇ τὸ πλοὶς γενό μδυον, νὴ ἐφο- 

ζήϑησαν. Ὁ δὲ λέγ αὐτοῖς, Εγω εἰμ, μὴ ᾿ φοξεᾶθε. Ηϑελον 

οι ὑ λοι εἰν αὐτὸν εἰς “ὃ πλιόιον, ὡ ὄϑεως ὃ ηὁ πλοιον ἐδέετο δ! 

γ) 7"ς εἰς ἰωὺ ὑπηλν. Τῇ ἐπαθκον ὃ ὀχλος ὸ ἑσηκῶς πέραν 

τῆς ϑαιλρίουης ἰδὼν ὅτι πλοιάρ ον ἄλλο ΕΣ ζω ἐκεῖ, εἰ μη ἐν ἐ- 
γιεῖνο εἰς ὃ νέξησων οἱ μαϑηται αὐ, "Ὁ ὅτι οὐ σίβυεισηλϑε Οις 
μαϑηταις αὐτοί ὁ ἴησοις εἰς Ὁ πλοιά μον, δλλά μόνοι οἱ μα ϑη- 

ταὶ αἰ Ὁ ἀπῆλϑον: ἀλλα: 9:  ἦλϑε πλοιάρκα, ὧκ Τιβεθκαδὸς ἐ[- 
πὸ τ {2 τόπου ὅπου ἐφαϑον ὃν ἄρτον, δὐχαεαρήσαντος ἡ Κυ- 

δου" ὅτε οιαὺ Εἰδὲν ὁ ὄχλος ὅτι ἰησοις ἐρι ἔσιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μα- 

ϑηται αὐ οδνέξηος Ὁ αὐτὸ  ἰρα πλοια Ὄ ἦλϑον εἰς Καπερ- 
νύ, ὀντουῦτες τὶ τὸν ἰησουυ᾽ χα! εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς ϑα- 

λοίασης, πον ἀπ ΟΡ α((), ποῦ ὡδε᾽ γέγονας; Ὡ» αὐτοῖς 

Ἕ 

Αγ. 

“ζ΄. 

1. "»λιδαη! 
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ὁ Ἰησοιῦ αὶ πεν, Αμίω ἀμίω λέγω ὑμὴν, ιτεῖτέ με οὐχ ὅτι ἐς 
δῶτε σημεῖα, ΣᾺ ὅτι ἐφάγετε ὡλι ξ ἄσρτῶν (ὃ ἐχορταϑητε. ἐργά-- 

ἔεεϑε μητέω βοφσιν τίω Ἀπολλυμδυίωυ, λα Τ σρῴσιν τί ὰ 

μδρουσων εἰ εἰς ζωίω αἰωνιον, ἰιὃ ὃ ἡος Ω ἀνϑρωπου υ ὑμῖν. δωσᾷ 

υτον γα ὁ πατρ ̓ἐσφιροίγισεν ὁ Θεός. Εἶπον οὐὖῦ χυϑὸς αὐὖ- 
τὸν, Τί “ποιουμὸυ, "γα  ἐργαζωμθαΐ (ᾳ ἔργα δ᾽ Θεοό; Απεκρίϑν 
ὁ ἴησοις Ὁ εἶπεν αὐτοῖς, Τουτὸ ΤΟΣ ἔρον Τϑ πὸ Θεοό, να πισεύ- 

σητε εἰς ὃν ἀπερήλεν κεινος. Εἶπον οἱὦ ὦ ἀνπὸ. τίου ποιεῖς σὺ Δ 

σηιμείον, ἵνα ἰδωμὸν ΚΟΗ  πισεύστο δ (οι; ἴω ἐργεξῃ οἱ οι πατέρες 

ἡμλν δ᾽ ὰ μαιναι ἐφαλον ὧν τῇ ἐρήμῳ, καϑῶὼς 8) γε)θαμμε- 

γον. Α͂ βτν ΧΥ Ἢ οὐρανοῦ ἐ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. Εἶπεν οὐ αὐ-- 

β τοῖς Ο ἴνσοις, Αμίω ἀμΐω" λέγω ὑμιν, Ου Μωσης δέδωκεν ὑ-- 

μων ὩΣ αὐρτον οί 78 ἐπ οὐρανοῦ, ΣᾺ ὁ πατὴρ μου δίδωσιν ὑμὰν ἢ: 
ἄρτον ΩΝ οὐρανοῦ τὸν ὠληϑινον" ὁ 0 γωρ ἀπο τ’ Ὑ Θεοό ὅξην ὁ ὃ 

καταβαίνων ἯΙ τ’ Ἢ οὐρανοῦ, ρή ἰζωίω διόδις τῷ κόσμῳ. Εἶπον 

οἰ τεθς αὐτὸν ,Κύρκε, παντοτε δὸς ἡμᾶν ἽΡΕΓ ἬἜΘΕΝ Εἰἷ- 

πεῦ αὐτοῖς ὃ ησοις, ἔγω εἰμ ὃ ἄρτος τῆς ζῶν" 0 ἐρλθμδυος 

χοὸς μέ,οῦὺ μὴ πεινασῃ, Ὃ ὁ ὃ πισεύων εἰς ἐμ, οὐ μὴ ' διψήση πώ 

ΠΌΤΕ. Ν εἶπον ὑμαν ὅτι κὲ ῥωροίκατέμε, καὶ οὐ πιςεύετε. Παν 

ὃ δεδωσι μοὶ ὁ πατήρ, τεὸς ἐμυε ἥξει" κοι τὸν ἐρηθμδυον χοδός 
με ου μη ̓ὀκδαύλω ἐξω τσ καπαιξέβηκαἐ ον α’ ἥ οὐρανοῦ, οὐχ 

ἵνα ποιὼ “ὃ ϑελημα “ὃ ἐμόν δλλα ϑέλημα “ 5 πέμψαντός, με. 

Οῦτο δὲ ὁ ϑέλημα ΤῈ δ: πέμψαντός με παφὸς, Ιγα παν ὃ δέ- 

δωχέ μίθι, μ ̓ Σστολέσω ξ αὐτῷ, δλλα ἀνα ςήσω αὐ ἐν τῇ ἐ- 

άπ ἡμέρᾳ. Τοῦτο" δι ὁ: Ὁ ὧς ϑέλημα δῷ πέμψαντος μειΐνα 

παρ ὃ σεωρφον τὸν ὑον Ὁ: πισευῶν εἰς αὐτὸν ΚΝ ζωΐω αἰώνιον, 

καὶ ἀναιςήστω αὐτὸν ἐγώ Τῇ ἢ ἐσγαύτι ἡμέρᾳ. . Εγρήυζον οἷ οἷν (ὦ 

[ουδδῳοι ὩΣ, αδὶ αὐτοῦ, ὃ ὅτι εἶπτεν  Εγω εἰμι ὃ ἄρτος. 0 ὁ καταξας 

ΟΝ τϑ 9 οὐρανοῦ Καὶ ὕλελον, Οὐχ οὗτος δινῚ ἴησις ὸ ὑὸς ἴω- 

σή, οὗ μια είς ς οἰδαμδρ τὸ 7ῸΥ πατέροι ΧΟΗ ̓ χίω μητέροι: πῶς οιΐῦ 

λέγης ὧπέ, ὅτι ὧκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέξηκαι Απεκρίϑη οἰ ὁ ἴη-- 

σοῖῷ κὴ εἶπεν αὐτοῖς, τὰ ̓γοηὐζοτε ΕῚ ̓δλλήλων. οὐδεὶς δέωϑα-- 

τα! ἐλϑεῖνασοθς μεξαν μη ὃ πατήρ Ο ὁ πέμαψας με, ἑλκωση πὴ 

τὸν Χο ἔγω ἀναςήσω αὐτὸν τῇ ἐοκοτῃ ἡμέρᾳ. ἕσι γέγραμμέ- 

Κεφ.α.Ἑ 

ματθ.γ.Δ. 
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γον οὗ Οις προφήταις, Κα) ἔσονται παῦτες διδακτο τ' Θεοό. 

Πας. οι : ᾿ἀκούσοαως ὥρα δῦ παῖξϑς κα 1. μαϑων, ἐρχόται χοϑός 

με οὐχ ὅτι ῷ πατέροι ἧς ἑώρφικαν, εἰ μλὸ ὧν αἶνρα Ὁ Θερδ 

ἐδιν ἕω φφίγοε ὃ πατέρα. Αμίω ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιςευὼν εἰς 
ἐμὲ ἐμ δωίω αἰωνιον. ἔγω εἰμ ὁ ἀρτὸς τῆς ζωης. ῷ ) πατέρες 
ὑμλ ἐρθον τὸ μαννα ὼν Τῇ ἐρήμώ, καὶ ὠἀπέϑανον᾽ οὗτος ὅδιν 

ὃ αγρτὸς δ οκ τοῦ οὐρανοὶ καταξαίνων, ἵνα Ἰὲς ὡξὰ ἀμ. Φαγῃ 

ἂμη Σιποϑῶνη. ἔγω αἰ μά ὃ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ὡκ τοῦ οὐρανοΐ κα- 

ταξας: ἐάνϑες Φαγῃ ὠκ ζύτου “ἢ ΤΟ ἄρτου, ζησεται εἰ εἰς τὸν αἰῶνα: 

καὶ ὁ ἄρτος ὃ ὃν ἔγω δωσω ο ἢ σειρξ μου ὄξην, [ὦ ἔγω δώσω ὑ- 
πέρ τῆς τ κόσμου ζωης. ἔμαλοντο ομμὺ χσθς λλλήλθυρ οἱ οἱ ἴου- 

δὰιοι, λέροντες, Πῶως ς δέυλαται ὁ ὥστ ἡμὰν δδαυαι τίω σερχα Φα 
γεν; Εἶπεν οι αὐτοῖς ὁ ἴησοις Αμην ἀμὴν λέγω ὑμν, ἐὰν μ" 

Φαάγιπε: τω συυβχα Τ8 τς υἱοῦ τοῦ ἀῤϑρωώπου, Κα πι πίῆτε ἀμ "ὃ α- 

μα, ὅπ ὑλέτε ζωίω ον ἑαυτοῖς " ὃ τρώγων μου τέωυ σορκα καὶ 4 

πίνων μου ΝΣ αἱμα,ἐχᾷ ζωίω αἰώνιον. Ὁ ἔγω Δϑαςήστω αλλὴὸν 

Τῇ ἢ ἐσγαῖτι ἡμέρᾳ. «ἥ γῶρ  σεέρξ μιου ἡ δληϑῶς: 6:1 βρώσις, κοὐ ἡ Ὄ 
αἡμμιά μου ̓δληϑῶρ' ὅξ πόσις. ὁ τρώγων μέ τω σεέρκαι και 

πίνων μουν αμα. ω ἐμμο! ἱιδρει, καίγω οΨ ἀυπο"" καϑῶς - 

πέρηλε μεο  ζων πατιρ , κώγω ζώ λα τὶ τον πατέρρι' ἢ ὁ τρω- 
γῶν Με, κογοξιγος ζήσεται δὲ ἐ ἐμέ. οὑπὸς ὅξιν ὁ 0 ἀρ τὸς ὃ ὁκ 5 οὐ- 

ξανοῦ καταξ ας, Ὁ καϑῶς ἐφαρον οἱ πατέρες ὑμδὴ Νὰ μαυνά, 

οὰ ὐπέϑαννον᾽ ὃ τρώγων ̓ Ὅυτον τὸν ἀΌΤΟΨ, ζησῷῇ εἰ εἰς Σ αἰῶνα. 

Ταῦτα εἰπεν ων σίὰυα γωγι , διδάσκων ον Καπϑναξίμ.᾿ πολλοὶ 
οι ἀκούσοιντες ὡκ Τὴν μα ϑυτῶν ἀ εὐμλν εἰπτον » Σκληρὸς δξην ἕξοι: 
ὃ λόγος, ἰς δειυ αἴ ἀ ΒΟ εἰκούειν; Εἰδὼς δὲ ὁ Τησοις ον ἑαυτῷ, 

ὅτι οϑεἤυζοισι τὐϑιουτου οἱ οι ἡ μα ϑηται αὐτῷ, ἐπεν αὐτοῖς, ΤΕ 
ὑμὰρ ; σκανδαιλίζᾳ; ἐὰν οὗ ὑ ϑεωρῆτε τὸν ἦν ἥ' ἀνϑροόπου δι α.- 

(αἸνοντα ὅπου ἰεῦ “ὁ φεόσδον. τὸ ̓πνόμα 61 τὸ  ζωοποιοιώ, 
{ ἰρημε σ ὠφελς ἐσδὲν ὯβΡΛ ῥήματα ἃ ἔγω ̓ λαλὼ ὑμῖν, πν δι)-- 

ὅ:1 χα) ᾿ ζωή δξην -δλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμὴ ἕενες οἱ ὕν ) πιςευοισίν.᾿ 
ἡδᾷ Ὁ ὧξ δρχῆς ὁ Ο ἵησοις ζένες εἰ εἰσὶν Ὧ) μ᾽ πιςεύοντες » χα ἰὸς 
ἄδην ὁ 0 ῦραδῶσων αὐτὸν. δὲ ἐλέέ, Δια ζοῦν εἰ εἰ βηϊζίοι ὑμῶν, ὅτι 

ὡδεὶς διιυ ται ἐλϑειῖν ἄσθός με. ἐὼν ὭΣ ἡ ἡ δεδουϑυῷ εἰωπτὸ ὡκ 

[7] 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. τς 
ὡ παΐς ἢ ᾿ Ι λλοὶ ὠπὴ λϑον “ἦμ μαιϑητῶν ἐμ" 

τό ποαρος μου. ἔκ τουτου πολλοι αὐτὴ Δ ἡ μα τῶν αλλ 

εἰς ζῷ ὀπίσω. καιὶ ἐρι ἔτι μετ ἀν «ὐϑλεπαάτοι. Εἶπεν ου ὁ ἴη- 

Οιξ τὸς δώδεκα., ΜΗ Καὶ ὑμεῖς ϑέλετε ὑπαγήν ; Απεκρίϑη ον 
( ᾿ ᾽ : ε! 

εἰμπτὸ Σίμων Πέζος, Κύρμε,χοοθς Ζίνα ἀπελέδυσομθα: ρήματα 
.“ ὉοἋᾺ 

ζωῆς αἰωνίξ ἔχής" ὦ ἡμεῖς πεπιςεύκα μδυ ν" ἐγνώκαιμδυ δτι᾿ συ 

ἦΧοιςος ὁ ἡὸς ᾧ Θεοῦ Τ ζῶντος. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἴησους,. 

Οὐκ ἐγὼ ὑμαῖ «ἦν. δώδεκα ὡξελεξάμίω, ὸ ἐξ ὑμὴμ εἰς δια»: 

ξολος τιν; ἔλεγε δὲ Σ ἰοὐδὰν Σίμωνος ἱσκαριωτίευ" ἐδ γὺ 

ἤμϑνεν αὐτὸν κϑα διδοναι, εἰς ὧν ὡκ δωδεκα. 

Καὶ αἰϑιεπαάτει ὁ ἰηζοις μτ' ταῦτα ἐν τὴ Γαλιλαμᾳ" οὐ γα 

ἤϑελεν ὧν τὴ ἰουδδιᾳ αἰϑάπατεν, ὅτι ἐζήποω αὐτὸν οἱ Ἰουδδηοι 

τοκτεῖναι . ἰὼ δὲ ἐγίις ἡ ἑορτή τὴ ἰουδα ων ἡ  σκίωυοπηγίω. 

Εἶπον οὐὖ χοὸς αὐτὸν ὦ αἰδελῷοι αὐτοῦ, Μεταξηϑι ἐντεῦ- 

σεν, κου ὕπο εἰς τίωυ ἰουδαιαν, ἵνα. "ἡ οἱ ματα σου ϑεωρή- 

σωσιΐα ἔργα (ου αἱ ποιεις οὐδεὶς γα οΨ κρυπῆῳ 1ὲ ποιφ. Ὁ ἔστε! 

αὐτὸς ἂν παῤβῥισίᾳ, ἐἢ). εἰ ταῦτα ποιᾷς, Φανέρφοσον σεαυτὸν τῷ 

κόσμλω. Οὐδὲ γα ῷ ἀδελφοι ἀυΐ οἰ χίςευον εἰς αὐτὸν. Λέγά 

οὐδ αὐτοῖς ὁ ἔησοις, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὐπῶ πουρεεῖν' ὁ δὲ χορὸς, 

ὁ ὑμέτερος παύτοτέ ὅξν ἕτοιμος . οὐδωματω ὁ κόσμος μίσειν 

ὑμαϊζ-ἐμὰ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μδρὶυρώ τὰ ἀυφ δπΐζᾳ ἔργα αὐ- 
συ Ι 5 “ὦ. [ δ λε λα Ι ἐξ 2 ) 

ΤῸ πονηροὶ ὅξην. Ὑμεῖς ἀνάθητε εἰς τίου ἑορτίω ταῦ τίου "γὼ 
ν} ) " 3 λε λ Ι εἰ ος λ ε" λ 

οὔπω δαί αϊνω εἰς τίου ἑορτίωυ ταῦ τίωυ, οτι ὁ Κφμρος οέμος 
᾿ ΩΣ πὶ ᾿ λ ν. ΜΝ »ἱ ν 5. ἢ ὧν 

οὔπω πεπληή699) , Ταυτα, δὲ εἰπτὺν αὐτοῖς. ἐμεινέν ον τῇ ἴα-- 
ΠΥ ΣΣ, ς λ 3 ] Ν ἜΝ ἀρ 

λιλαμα.ὡς ᾧ ἀνγέξησοιν οἱ αἀδέλφοι αὐτοῦ, τοτε Ὁ αὐτὸς ἀνέξη 

εἰς τίου ἑορτίωυ, οὐ φανέρως, δλλ᾽ ὡς ὃν κρυγῆώ. Οἱ οὦ [ου- 
Ων ᾽ 9 ἢ ῶ ε ν λ »] . 5 » “ν ς 

δὰαιοι ἐζήτουν αὐτὸν ον τὴ ἑορτῇ, Κα! ἔλεγον, Ποό ὅξιν ἐκεῖνος; 
τ λ 5,» ΣΟ 2 » 2 

Κα)οοηύσμος πολιὰ αἰδὰ ἀμΐν [ὦ ν᾿ Οἱς ὄχλοις" (Ὁ μὴ ε- 
! 

λέγον, ὅτι ἀγαϑὺ 

Δ ἰουδδηων. Η δὴ 5 τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέζη ὁ ἱη(οις εἰς 

ηὃ ἱερὸν, κα] ἐδιδδισκε. Καὶ ἐϑαυμαζον οἱ ἰουδδώοι, λέροντες, 

Πῶς ἔτ ἡραμματα σιδὲ μὴ μεμαϑηκῶς ι Απεκρίϑη αὐτοῖς 

ὁ ἑησοιξ νὴ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ ἕο ἔσίν ἐμ, δλαδ πέμεψαν- 
τὸς μ᾿ ἐὰν ἴες ϑέλη Ὁ ϑέλημα ἐξ ποιεῖν, γνώσεται! ὩΑ τῆς 

᾿ Δ " κα» ὶ εν Δ Ὁ 

ς ὅτ Ἵν’ ἀλλοιὅ ἐλέφϑν. ου δλαπλανα (Ὁ ο- 
᾽ δ Ϊ 5 ς ! 3 " λ ΕἸ ς,1) λνδ ! ; 

λον. οὐδεὶς υδμτοι σωρρήσιᾳ ἐλολει Ό. αὐπ’ , δια Τ' Φόξον 
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διδαχις, πότερον ὡι 1ῳὉ τ Θεού δξιν, ἢ ή ἐγω ἀπὶ ἐμαυτοῦ λαιλώ. 

Ο τὰ ἑαυτοΐ λαλῶν, τίω δόξαν τί πίω ἰδίαν ζητεῖ" Ο νι ἐζυτῶν 

πίω δόξαν " πέμψαντος αὐτὸν, ἔα ̓ Σληϑῆς ὅ:1, ἴ [ἀδικία 

-Ψ εἰπὸ ὀκ σιν. Οὐ Μωσης ΤΥ ὑμῖν νόμον, Ἂ οὐ-- 

δεὶς δξ ὑμὴμ πριεὶ “ὃν νόμον: Ὥς μέ Ὁπότε Σστοχί] 4ν αι» Απεκρίς 

ϑη 00 ὀχλος Ὁ εἰ εὐπε, Δαιμόνιον ἐχήο' ἧις σέ ὕπει ἀτοχ εναρ Α- 

σεκρὶ (95 ὃ ἴησοις οὐ εἰτεν αὐτοῖς, Εν ἐρρον ἐ ἐποίησα, Κα] παϑ-- 

χες ϑαυμαζέτι. δια ζυπ Μῶωσης δἰδωκον ὑμῶν τίω αἴξατομὴν, 

(οὐχ ὅτι ὧν. Ὁ 5 Μωσέως δὴν, δλ κα πατέρων, χα: ον σαᾷ- 

ζατω χὐϑατεμνέτει ἀνϑρώπον. Εἰ ̓ ξ μτομην λαμβανφὰ αν 695- 

ἯΙ: ω σαξράτω, ἵ γα μῆ λυϑὴ ὸ γόμμος Μωσεωςἢ οἐμοὶ λολατε 

ὅτι ὅλον ἀλύϑεθπον ὑγη ἐποίησοι ΩΨ σοιξράτω;" Μή κρίνετε καὶ 

ν, Σλλα τίω δικολαν κρίσιν κρίναπα. ἔλεον οιὦ τινές Ομ 

ΩΣ ἐἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτὸς δξην ὃν ν (ποῦσιν δποκτεῖναι; καὶ 

ὰ πωρ ῥησίᾳ λοαλά, Ω οὐδὲν ἄνπῳ λέρϑισί" μήποτε δληϑώς ἐς 

γγῶσαν Φ.: ἀσρχοντες ὅτι οὗτος ἄν" δληϑῶς, ὁ Χραςος; δλλα 

τοῦτον δἰδαμδυ πόϑεν δξἰν'ὁ δὲ Χοιςος ὅταν ἔρχηται, ἐδεὶς γι-- 

νώσκει πῦϑεν ἄξίν. ἔκραξεν οι ς δ ἐν Ἴῳ ἱερῷ διδασκων ὁ 0 ἴγίοις 

καὶ λέγων, Κάμε δἰδδιτο, ὦ οἰσεωτε πὸϑεν εἰμὶ, κα ἀπ’ ἐμαυτῷ 

τ ἐλήλυϑα, ἀλλ ἐρν δληϑινὸς 0 πέμψας μέρ ὃν ὑμεῖς κ ὁἰ- 

δὲυτε ἐγω ἡ  ἦδω αὐτὸν, ὅτι ΠΡ ἀμφ εἰμ, κοὐγοξινὸς μι ἀπές- 

λέν. Εζητοιω οι αὐτὸν πιά σου Ἢ οὐδεὶς ἐπέδαλεν ἐ ἐπ᾿ αὐτὸν ἢ τ 

χεῖροι ὅτι οὔπω ἐληλύϑᾳ ἡ ὧραι ἀμ. Πολλοὶ δες ὡκ ἦ' ὀχλε 

ὀἰλησευσαν εἰ Εἰς αὐτὸν, καὶ ἐλέρον, ὅπ 0 Χαςος ὅτου ἐλϑη μα- 

, πλείονα σημεία, τούτων πορμίσφ ὧν ον ἐξαίσιο Ηκουσαιν᾽ 

Φ Φωρισαοι Τῷ ἐὄχλου γρηύζοντος αι ἀμ ταῦτα, χὰ ἀπέ- 

ςλαν οἱ Φαρισοοι ὯρηΣ 'Ω Θδρχιρεῖς υὑσσηρέταρ,ὕα ΠΝ 

αὐτὸν. Εἶπεν οι ̓ αὐτοιρ' 0 ΣἸη(οΐς, ἔτι μικρὸν χρόνον μ᾽ ὑμὴν 

εἰμι, (ὃ ὑπάγω τϑθς Τ' ὁ πέμψαντι ἡ ̓ζυτίσετε με,καὶ ἐχ 

εὑρήσετε: ̓  ὅπου εἰμι ἐγω ὑμεῖς αὶ δωυαὐϑε ἐλθεῖν. ΕἾ ἐπ οι 

οΙ ἱ ἰουσδω οι χσϑϑς ἑαυτοιῦ, Πού ἔα μδν ποράνεαϑαι, ἢ ὅτι ἡμεῖς 

οὐχ εὑρήσομδῳ αὐτὸν; μὴ εἰς τ δ δια απορᾶν τὴν Ελλίωυων μδνᾳ 

ποράϑεόϑαι, ΚΟ διδασκειν ὧν. ἐλλίωας: ̓ ες ὅξην ἕξι ξατ ὃ λόγος 

ὃν εἶπε, Ζητήσετε με,καὶ οὐχ, δ ρήσετε' ᾧ ὅπου εἰμι ἐγω, ὑμεῖς 
οὐ δεωυ ἀο3ε 

δα βγ 

Α ζ, 

τσσα. ο΄ 
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ου δωυαῶ ἐλϑὲενΨ; Ἕν: 5 Τῇ ἐροίτη ἡμέρᾳ Τῇ ἢ μεεγαλῃ τῆς ἐὐβ- 

τῆς εἰσηρι 0 ὁ Τηζθιξ, καὶ ἐκραξξ, λέγων, Ἑάνίες δα, ἐρχεάκυ 

“σϑϑς μέ, "ὁ πινέτω. ὃ ὁ πισεύῶν εἰ ὡ ἐμέ, ̓καϑῶς εἶπεν ἡ γραφή, 

'ποταμοὶ ὧκ τῆς κοιλίας ὦν, ῥεύσοισιν ὑσδὰδωτος ζῶντος ( Τοῦτο 
δὲ ἀπεαδὰ τῷ τῷ πνόματος, οὔ  ἐμδνον λαμβανᾷν Φ᾿ πιςεύον- 

τες εἰς αὐτὸν" οὔπω » ιω πνέμα ἅγιον, δὴ ὁ ἰηζοις οὐδύπω 

ἐδοξαώϑη.) Πολλοὶ οὐ ὡκ 1 ὄχλου ἀκούσοιντες Φ λθι ον, Υ 

λέφον, Οὗτος ὅν δληϑῶς ὁ 0 τυεϑφήτης" ἀλλοι "ἔλεγον, οδες 

ὅξτιν ὁ Χ Χραρος᾿ ἄλλοι δε ἔλεγον, Μὴ γα ὧν τῆς Γαλιλαίας ὁ 0 

Χραςος ἐρχέται οὐχ ἡ ̓ γραφη εἶπεν, ὅτι ὧκ ἦῷ απέρματος 

Δαξί σῇ, Στὸ Βηθλείμι τῆς κώμης ὅπου ἰμὺ Δαρισῖ, ὁ 0 Χο- 

τος ἔρχεται: Σ χίσμα οιμὺ ον τῷ ὄχλῳ ἔγγμοτο δὲ αὐτον.τινὲς δὲ 

ἤϑελον ὧξ αὐτῶν πιάσει! αὐτὸν" ΩΝ οὐδεὶς ἐπέδαλεν ἐ ἐπ’ αὐτὸν 

ταῦ χεῖρας Ηλϑον 011) ὑῷ ὑπηρέται πεθς ὅν. ϑρλθέρεις κ 

Φαρισαοι Κα εἶπον αὐτοῖς ἐγοέίνοι. Διατὶ Ὡ ἠγαγέτε αὐτὸν; 

Απεχρίϑηος ο’ ὑπηρέται, Οὐδόποτε οὕτως ἐλάλησεν αν ϑρθοπος, 

ως ἐδς ὃ ἀύϑεφπος. Απεκρίϑησουν σεῦ αὐτοῖς Φῷ Φαρισοιοι, 

Μή καὶ ὑμεῖς πεπλανηοϑεν μα τις ΟΚ ὯΝ Ὅρηϑ ντῶν ὀϊλίσευσεν 

εἰς αὐτὸν, ; οκ τω Φωρισοων: ἀλλ᾽ ὁ ὀχλος ὧι, ὁ μὴ γνώ- 

σκῶν ζδ)νό γομλον , ο,λικαται ρριτοί εἰσι. Λέγ Νικόδημος φέϑς 

αὐηις, ὁ ἐλϑῶων γυκτὸς χοϑὸς αὐτὸν, εἷς ὧν ὡξ αὐτῶν, Μη ὃ 

νὐμορήμδ! κρίνᾳ Σ ἀνϑέϑοπον, ἐὼν μη αἰκούσῃ πτυρ ἀφ, τεϑ- 

τέρον, χρὶ ἐγῳ τ πριει: Απεκρίϑησοιν Ὁ εἶπον ἀπὸ, Μή καὶ σὺ 

κι τῆς Γαλιλαίας εἰ: ἐράύνησον αὶ ἐγ δε" ὅτι «αεοφήτις ὠὧκ τῆς 

Γαλιίιλαϊας “" ̓ ἐγλγερται.. Καὶ ἐπορόνϑη ἑκοιςος εἰς ῷ οἱ οἰτον 

αὐτοῦ. ἵπίοις δὲ ἐπορόυϑν εἰς ΝΣ ὄρος η" ἐλαιῶν' ὄρϑρου 

δὲ πολιν᾽ πουρευ ἐτὸ εἰς “ὁ ἱερόν, Ρ πας ὃ λοις ἤρχετο χσϑὸς 

αὐτὸν, Ω: κοιϑισοιρ ἐδεδουσγεεν αὐτοῖς. Αγρισι ὃ οι ἱ γραμμαΐεις 

καὶ ο, Φωρισομοι" χϑϑς αὐτο γαυαικα ον μοιχείᾳ ΚαΣΡΑΗΙ 

μ»" ἡ ίεω, κα κοι κηπαντες αὐτίιυ ἂν μέσω, λέρρισιν οὐυπτὸ, ̓ Διδεώ- 

αζαλξ, αὖτ ἥ ϑιμν ̓ καειλη ὃν ἐποιυτοφώρῳ μοιχευομδών ; 

ὧΨ Ἂν τῷ νὸ μῷ ̓ Μωσης) ἡμῖν ογετείλαιτο ταῦ ζιαυταρ᾽ ἡήϑος 

6 »ολειά σὺ οἱ τι λέγης» Τουτὸ δε ἐλέῳον πειροίζοντες αὐτὸν, 

ἵγώ ἐγωσι ̓ κατησορειν αὐτῷ. ὁ ὃ  ἴηις κάτω κύψας, τῷ δὰ- 

2 λιϑαζῳν, σγ.ς.7.8. σὴ ἢ αἷϑδὰ αὐτῇ ς; σι.9.1σ]. 3 κατήγοοαν Κοτ ̓ἀυτί. α.σγ.ζ.9. οὶ ΠῚ. Ι. 
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κτύλῳ ἔγραφεν εἰς Τ ᾿γίω." ὡς Ω  ἐπεμῆμον ἐ ἐρφοτώντες αὐτὸν, 

Δὐακύψας εἶ εἴτε χοὸς αὐτοις, Ὁ ἀυαμδρτηηος ὑμὴν. τοξϑτος 

δ' λίϑον ἐπὶ αὐ Τῇ ἢ βαλέτω. Καὶ πολιν κούτω χὐψας ἐγραφεν 

εἰς πίω γίω Οἱ δὲ, αἰκούσαντες, (Ὁ ι'ἱασὺ τῆς σίἱυειδήσεως ἐλε- 

ἀθιδμοι δίργοντο ὃ εἰς καϑεῖς, Ξρξάμδυοι πὸ τὴν πρεσβυτέ- 

δ “ἕως ἐρατων, ̓κ' κατελείφϑη μθν(Θν ὁ 0 ἰησοις, (αὶ ἡ 

γαὐὴ ὧν μέσω᾽ ᾿ἕσωσοι ̓ ἀνακύνψας ὃ ἢ ὁ ἰησοις,"0 ὃ μυηδένα ϑεα σού- 

μδυος λίω τὴς γαυαρῶς, εἰπτὲν αὐτῇ, Ἢ γαυή, ̓ ποὸ εἰσιν ὁ ἐ- 

χΕΙνοΙ Ω κατή ΩΝ ΤῸ οὐδείς σε καπεκρινέν: Η δὲ εἶπεν, Οὐ- 

δεῖς, Κύρκε. Εἶπε; ἢ αὐτῇ ὁ ἰησοις, Οὐδὲ ὁ ἐγω σ σέ κατακρίνω. 'πο- 

ῥβευου δ᾽ μηκέτι ἄμδρτανε : Παλιν οὐ ὁ ἴησοις αὐτοῖς ἐ- 

λοίλησε λέγων, ἔγω εἰμι ̓Ν φὼς Ψ κοσμμῃ. ὃ ἀκολουϑῶν ἐμοὶ, 

οὐ μή ἡ αἰϑαπατήσάᾳ ἐν τῇ σκοήᾳ, Ν ἕξει Ὁ φὼς τῆς ζωῦς. Εἷ- 

“τον ἡ ὃ εἰυπτὸ οἱ οἱ φαθασεηοι, Συ τϑὰ σεαυτοῦ μδρτυρεις:ὴ μὸρ- 

τυρία Ουῤκ ἔσίν δληϑής. Απεκρίϑη ἴησοις Καὶ εΕἴτεν αὐτοῖς, 

“Κἀν ἐγὼ μδρτυρῷ τὰ ἐ ἐμαυτου, λληϑης ὅξιν ἡ ; μδρτυθία 

μϑυ' ὅτι σἰσίδι ποϑεν ἦλϑον, Ὁ πο ὁ ἐρζαν ὑμεῖς 5 τω οἰσίδατε πο- 

ὉῈΝ “ἔρχομαι, Ὁ ἡ ποό ὁ ὑπάγω. ὑμεῖς ὦ Υ σοίρκα κρίνετε, ἔγω ̓  

κρίνω ἐδένα. "ὰ Ὄ ἐὼν κρίνω ἢ ἐγώ," κρίσις ἡ ἐμ ἰδληϑης ὄξιν: ὃ 0 

μϑνος εἰμα, δλλ ἔγω, "ἡ ὃ πέμψας με πουτῆρ. οι ὧν τῷ γόμω 

ἢ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπῆαι, ὃ ὅτι δύο λὐϑρῶπων ή  μδλοτυοα ἃ α,λῆ-- 

ϑής ὅξην. ̓ ἔγω εἰμι ὁ ὁ μδρτυρῶν ΠΣ ἐμαυΐ:, ὦ μδρτυρει φδι 
ἐμοῦ ὁ πέμψας, ΜΈ πατῆρ. Ἔλελον οἰ ὑ ἀνπ, Ποῦ ὅξην ὁ Ο πατήρ 

(ου; Απεκρίϑη ὁ 0 ἱνσοις, Οὐτε ἐμέ οἰόατε, ὅτε ἢ: πατέρ, μου. εἰ 

ἐμὲ ἤδάτε, ΟΣ παηϑα μου ἤδατε δύ. Ταῦτα  ῥ ΡΡΟΞΕΣ ἥαλη- 

σεν ὁ Ἰησοῖς ον τῷ Ρ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων οΨ τῷ Ὁ ἱερῷ "καὶ 0 ὅπ 

δεὶς ὥχίασεν αὐ" “ὁποῦ οὐπτιὺ θηλυϑφὴ ῆ ὥρᾳ αὐτῶ. Εἶπεν οαῦ 

πολιν αὐτοῖς ὁ ἴησοις, ἔγω ὑπαγω, Ω ὴ ὅντη σετε με, ον τῇ ἁ- 

μδρπᾳ, ὑμὴν διτοϑανῴθε. ὅπου ἐγω ὑπάγω, ὑμεῖς ου ͵ δωωϑαὐῶς 

ἤϑειν. Ἐλέρον οὐ οἱ ἱ ἰυδὰ] οι, Μήτι Σστοκτεν εὶ ὁ ῥαυτον, ὅτι λέγ, 
που ἐγω ὑπάγω, ὑμεῖς ῳ ἐ διωυαις ὅν Καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Ὑ- 

μεῖς ορβδ' κα ἐσὲ ἐγὼ ὡκ ἢ δύω εἰμι; ὑμεῖς ὡμί εϑΒ κὀσμεγέηου 

ἐξέ ἐγὼ ὁ ὅκ εἰμιὸκ Ὁ κοσμι έτου. Εἶπον ον ὑμῶν ὅτι Χποϑανᾷ- 

ὅϑε ἐν ταὶς ἁμδρπαὶς ὑμδιλέανγαῦ μη πιφεύσητε ὅτι ἔγω εἰμι, 

δ ὑπὸ “ἡἱ 
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τοϑανειϑε ὁ .Ψᾧ ταῖς ἀμδρπαις ὑμὴμ. ἔλεον οἰΐυ υτὸ, Συΐές. 

ἔρ Καὶ εἰπεν αὐτοῖς ὃ ὁ Τησοΐβ, Τίαωυ ϑρχίω ὅ ὁτι οι ̓ λαλώ ὑμῖν. 

πολλα; ἔγω φϑὰ ὑμὴν λολειν Ὁ κρίγειν, Ὡλ 0 πέμψας, μεα- 

ληϑής 1} κᾷάγω ὦ ἤκουσε ἘΡ ) αὐτοῦ. ταῦτα λέγω εἰς Ἂν κό- 

σμμον. Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἢ ποτέρα αὐτοῖς ἢ εὐῆυ εἶπεν οι αὐ-- 

τοῖς ὃ ἴησοι;, Ὅταν ὑψώσυτε ὃ ' ον φ Ὁ ἀὐϑρώπου, τῦτε γνώσεοϑε 
ὅτι ἐγω εἰμ, "ὁ απ' ἐμαυ ποιῶ δὲν, δλλα καϑὼς ἐδίδαξε με 

ὁ τ πατὴρ μι τοῦτοι λαλῶ: "Ὁ ὁ ὃ πέμψας μειμεῦ ἐμοῦ ὄξιν ἐκ 
ἀφηκέ; ΜΕ μόνον ὃ πατίρ, ὅτι ἔγω Ὄ δρέςο δγῤννηὶ ποιῶ παντο- 

κ:. Ταῦτα οἱλλφ Ὁ λαιλοιίοτος ΠΣ ὶ οὐ χΙ ςευοῦ εἰ ἂν αὐτὸν. ἐλευ 

οἰ ὁ ἴησοις τϑθς «ὅν πεπισευκόται εἰυπὼ ἴεδαι οι, ἔν ὑμεῖς. 

μείνητε ὧν τῷ λόγῳ τῷ ἐμώ, ἀληϑῶς μαϑηται μου ἐσὲ "Ἂς γγω-- 

σεῶῶε δλή ΝΖ) ογὉ ἢ  λλήϑέα θευϑεροὶσφὺ ὑμᾶς. Απεκχρίϑησαιν 

εἰμπτὺ, Σπέ πος Ας δϑιαμ ἐσμέν, ἐδενὶ δεδουλάνχαμδρ πῶ- 

ποτεπῶς σὺ λέγής, ὅπ ὀλεύϑεροι δβρησεῶε; Απεκρίϑη αὐτοῖς ὁ 

ἱπσοῷ, Αμίω ἀμίω λέγω ὑμῶν, ὅτι πὰς ὁ ποιῶν 7 ̓ἄμδρπαν, 

δοῦλος ἾςΣ ἀρδρπας. ὃ ̓  ) δοῦλος οὐ ὑ μένει ον» τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν 

αἰῶνα: ὃ ἡος μδυ εἰ εἰς ἢ’ αἰῶνα. ἐαν οὐ ἡὸς ὑμᾶς Σ βευϑερφόσι, 

ὄντως ὑλόύϑεροι ἐσεώῶῶε. Οἶδα ὃ 0ΤΙ σπέρμα Αξρφαμ ἔξε, δλα, 

ζυτῶτε, με Σστοχτεῖν αι, ὅτι ὁ λόγος ὃ ἐμος οὐ γωρει ὧν ὑμιν. ἐγω 

ὃ ἑωρφικᾳ τα τῷ πατεῖ μου, λαλῶ" ὦ ὑμεῖς οἱ δὲωροἰ- 

ΚουτΕ αὔρα τῷ πωτθὶ ὑμὴν, ποιεῖτε. ̓Απεκρίϑησουν "Ὁ εἶπον “Ὲ 

τῷ, Ο πατὴρ ἡ ἡμὴ Αβοϑαμ 6:1. Λέγ 4 αὐτοῖς ὃ ησοις, Εἰ τέκνα 

Τ'  Αξραὰμῆ ̓ς ΚΟΥ ἐργῶ ὅ 5 Αθρααμ ἐποιεῖτε νιν ᾿  ὅπετε 

με τοκτεῖν αν, αν 3 θοπον ὃς τίω δληϑναν ὑμιν λελοιληκα, ἰαὺ 

ἤκουσε τῦνα “΄ Θεούζουτο Αβεϑαμ ἀκ ἐποίησεν ὑμεῖς ποιεῖ- 

τε ἐρ ΤΣ τ ἢ παῦϑς ὑμῖν. Εἶπον οἱ ἀυπὼ Ἡμές ἐκ πορνείας 

ου ̓ γελθυνημιεϑοὶ ἕναν πατέρα ἔλομυ Ἃ ἣν Θεὸν. Εἰπεν᾿ οὖν ̓αὦ-- 

χοῖς ὁ ἴη σοῖς, Εἰο Θεὸς 7 πατὴρ ὑμ)δ τω, ἠγαπατε. αν ἐμέ; ἔγω γὼ 

ον " Ἦ Θεοΐ ξηλϑον, ἢ ἥκω" ἐδὲ "ὁ ἀ τὸ ἐμαυδ: ἐλήλυϑα, ΝΝ 

ἐκεῖνος με ὠπές4λε. διατὶ τίω λοιλιὰν τίωυ ἐμζωυ οὐγινώσκε- 

ΩΣ ὅτι οὐ , δύνα ἀκούειν ̓  λθλον γὃν ἐμον. Ὕμες οι παῦϑς δ΄ Ω' 

διαόλου ἐ ἐσὲ ΤΠ τ  διϑυμίας σ 9 πα 089 ὑμὴμ ϑέλετε ποιεῖν. 

ἐκεζν(θν ἀνϑοοοποκτονος [ὦ ἐπὶ ὄρχῆς, Κρ ον τὴ δληϑείᾳ οὐχ 
τη.1], 

Ζ «.͵ω.γ}.Β 
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ἐφηχεν᾽ ὅτι ἐγι ἐδίν Σλήϑφα ον ἰυτὸ. ὃ ὅτου λαλῇ Ὃ ψευδὸς ς, οκ 

Υ' ἢ ἰδίων λαιλεῖ' ὅτι ψεύρης 22, Ἵ 0 ᾿Ν αὐ". Ἐγω 5 ὙΈΨΣΆ 

λήϑηαν λέγω ; οὐ πισευέτε (Λο!. ες ς ἐξ ὑμὴμ ὁ ἐλέγχει με αἷδιὰ τὰ 

μδρπαριεἰ 5  ἀλήϑηαν λέγω »διαπι ὑμεῖς οὐ πιςεύετέ μοὶ Οὼν 

ον, χ' Θεοῦ, δ ῥήματα τ δ: Θεοῦ αἱ οἰκούει δια Ουτοὺ ὑμεῖς: τ τ 

κουέτε, ὅτι ὡνι Ὁ Θεοί ἐκ ἐςέ. Απεκρίϑησοιν οι οἱ  Ἰουσδαι οι καὶ 

εἰπὸν ἐπί, Ου κωλῶὼς λέρομδι ἡ ἥμεις, ὅτι Σαμδγείτης εἰ ΕἸ συ, δ 

ὅδ μόνιον ἐχάς; Απεκρίϑη ἰησοις, ἔγω δδι μόϑϑιον: ζγ ἔχω, δλλα 

ἕμω ζ ποωτέδοι μου, Ὁ ὑμεῖς ̓ ἀπμαζιτε μέ" ἣν ; δὲ οὐ ̓ ᾧ»- 

τω  τίω δοξαν μουὴ ἐςίν ὃ ὅτων Καὶ κρίνων. Αμίω ἀμίω λέγω 

ὑμῖν, "ἐαν ες ἢ τ θοὸν ον ἐμὸν τηρήσῃ, ϑοέγαυτον οὔ μὴ ̓ ϑεωρέση 

εἰς ὭΣ αἰωνα. Εἶπον οὐ ὖ ἀυπὺ οἱ ε ἰουδδιοι, Νω ἐγνώκαμδι ὃ ἐν 

δα μϑνι( ἐχήρ' Αξράαμ ἀπέϑονε ̓  Ω φέϑφηται, (αὶ σὺ 

λέγής, αν τις τὸν λθρον τ τηρήσῃ, ̓  μὴ γξύσετοι ϑανέύτου εἰ εἰς 

ὧν αἰῶνα μη συ μείζων εἰ ΕἸ τε ποῖϑϑς ἡμὴμ Αβρααμ, ὃ ὁςτις α»- 

πέϑανέ; Ἂ οἱ τυδϑῴηται, ἀπέϑανονΖινα, σεαυτὸν σὺ ποιεῖς; Α- 

πεκρίϑ᾽ ἴησοις ' ἕὰν ἔγω ̓διξαζω ἐμαυτὸν, η ἡ δυξα μὴ οὐδὲν 

ὅξην " ἐσίν ὁ ποιτή ̓  μου ὃ δοξάζων Με, ὃν ὑμεῖς λέγετε τι Θεὸς 

ὑμὴ ὅδ, Ο ἐκ ἐγνώκατε αὐτὸν͵ ἔγω δὲ οἰ αὐτὸν" ἐὰν εἴπω 

ὅτι ὧι οἰσίὰι αὐϑδν ἔσομαι ὅμοι(Θ’ ὑμὴμ,ψούςη' ΣᾺ, οἰσίδα αὐὐ-- 

οὃν Ὁ, ΧΩ λθ.)ον ἀδ᾽ τιρῷ. Αδραάμ ὁ 0 πατίρ ὑμδμἠγαλλιώ- 

σουτο ἵνα [δητίω ἡ ἡμέραν τίωυ ἐμίω Κοἢ εἶδε, ὡς ἔχαρη. Εἰπὸν 

οἰἱὺ οἱ ἰουδὰῖ οἱ τϑϑς. αὐτὸν, Πεντήκοντα, ἔτη οὐπῶ ἐχής, ΟΙ Α- 

δρᾳαμὶ ἑωῤρικαρ Εἶπεν αὐτοῖς ὃ Τισοί, Αμίω ἀμί λέγω 

ὑμαν πξὶν Αθραάμ νει ᾿ἔγω εἰμι. ραν οἱ) Ὁ λίθοις ἵνα, 

βαλωσιν ἐπὶ αὐτον᾿ ἰησοιρ: δ, ἐκρύζη,ὶ ὦξηλϑεν ς ΟΚ Τῷ τ ἱεροῦ, δε-- 

ὕνϑων δια μέσου αὐῇ: "ἿΆ ὃ πουρηγῆυ ὃ Ὁ ΤΏ. Καὶ ᾿ ϑράγων 

εἰδὰν λύϑεθοπον τυῷλον ὡκ γβυετις' τ ἠδϑοτησειν αὐτὸν οἱ ἐΥθας 

ϑυται αὐ 1 »λέροντες, Ραζξς(; ὅις ἥμδρτεν, ὧδ ἡ οἱ θνεῖς αὐ-- 

τὰ, ἵνα τυῷλθς ὅβοννϑη: ̓Απεκρίϑν ὃ ἴησοις, Οὐτε δε ἐἥμδρτν 

οὔτε οἱ σϑνεὶς αὐξ, ΔΛ ἵνα Φάμε μη ΘΧ ἐργ 8 ὅ 5 Θεοόἱ .Ψ τ: 

τῶ. ἐμέ ὁ δὲ! ἐργαίζεϑαι το ἔβγα χ' ὅ' πέμλψαντὸς με ἕως ἡμέραι 

βήνε ἐρχέται γυζ ὃ ΟΤέ οὐδεὶς δαυαται ἐργαζεώϑαι. ὃ ὅταν ον τῷ 

κόσμῳ ὼ, φως εἰμ τ κόσμου . Ταῦτα εἰπὼν ἐπῆυσε χαμαὶ, 

.-ἰ 
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τοὶ ἐποίησε πηλὸν ὡν ἥ’ Ἔ πϑύσματος, Ὁ ἐ ἐπέχδασε (ὦ Ὧ πηλὸν θ.ι 

ὧν ὁφ ϑαλμθι 5 5 τυφλοό, κὶ τὴ εἰπεν οἰυπτὸ ΟΥ̓ παγα, νήψαι εἰ εἰς Ὁ 

κολύμ ζηϑραν “Ὁ ΤῸ Σιλώάμ, ὃ ἐρμίωυφύεται ἀπεσαλμδμ, ος. Α- 

πῆ λϑεν οι ΚΟ [ἀνίψατο, καὶ οὐ ἤλϑε βλέπων. Ὧ οι γείτονες (ὃ 

οἱ ἱ ϑεώροιμτες αὐτὸν τὸ τϑεϑτερον ὅτι τυφλός [εὐ Ὁ ἔλεγον, Οὐχ 

οὗτος ὅτην ὃ καϑήμδρος ἴι [ πσξϑσσητῶν: Αλλοι: εἐλελον, ὅτι οὗ- 

σὸς ὄςιν' ̓Αλλοι 5, ὅπ ὁμοι(Θ" ̓ἀυπὼ δξην᾽ Ἑκεῖνος᾽ ἐλευ, ὧπ 

ἐγω εἰμι. ἔλερον. οἰμὺ οἰυπὸ, Πῶς ἀὐεῳγθησωί (ου οἱ ὀφϑολ- 

μοί; Απεκρίϑη ὀκεινος Ὁ εἰ τὰς ,άνϑεροπος λέ9 εϑρος ἴσοις πη- 

λὸν ἐποίησε, ΚΟ ἐπέχρασέ μας ὧν ὀφϑαλμοις, Ὁ εἰ εἰπέ μϑο,ΎΥ 

ὥς, εἰς χίευ κολυμξήϑραν Τῷ (:} Σιλωαμι, ἡ νίψαι. Απελϑὼν 

δὲ Χο ἐνιψώμδυος λὐέξλεψα. Εἶπον ὕμεῃ ἐδκὰ Ποὺ δξην ἐ ἐκέι- 

ΚΘ ΛΟ, Οὐκ σἰδδι. Αγρισιν αὐτὸν τεὸς ὧν Φαθασει- 

οἱρ΄ τὸν σῦτε τυῷλον. [ω τ ; σοί ξατον δ᾽ ΟΤέε πηλὸν ἐποίησεν , Ϊη- 

σοῖς " ἴζς ᾿ δϑέωξεν ἀ αν Ὁ Ὅις ὀφϑαλμοις. Πάλιν ον ἠρῴτων 

αὐτὸν Ἢ οἱ Φαξάσοιοι πῶς ἀὐέδλεψν. ὁ δὲ εἶπτεν αὐτοῖς, Κρὴ 

λον ἐπέϑηκαν δι οὖ (ὧν ὀφϑαλμοις φῶ γ ὁ ὠνιψαμίω, κα 0 βλέ- 

πω. ἔλερον οιἱῦ νι Ἔ Φαρασαιων ενές, Οὗτος ὃ ἀύϑεθοπος ἐκ 

ἐς! ῦνα Τ Θεο, ὃ ὅτι 2 σοι ίατον τηρεῖ. Αλλοι " ἔλέλον, Πως 

δαυαται ἀύϑοφπος ἁμδρτωλος τοιαῦτα σημεία, πριειν : Καὶ 
φάσμμαν, ως ῳ αὐτοῖς. Λέγρισι᾽ πῦυ Ὁ τυφλῷ παλιν, Συζι λέγης 

ὭΣ αὐ. ὅτι μὐοιξέ (ου Οις ὀφϑαλμοιρο 5 εἶπεν. ὁπ ἄξειν 

Φήτις ἼΣΑ Οὐκ ὀἰλίρευσαν οι οἱ ἱ Τουδαοι αι αὐ, ὅτι κοὴ 

Φλος ζω Ὁ ἀβέξλενψεν, “ δου ἐφώνησαν (ὅν. γϑνεῖς εἰμλν 

σῷ Ὁ ἀναβλέναντος, ὭΣ ἠδοτησαιν αὐτοις, λέροντες, Οὗτος ὄξιν 

Ο ἡος μὴ, ὃν ὁ ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυῷλος ἐγγγυνήϑη; πῶς οὐ ἄρτι 
! ἰ 5“ ες ΖΝ 9 ὃν 2 ᾿ 

βλέπει; Απεκρίθησου αὐτοῖς οὶ οὐονείς ἀμ Ὁ εἰπον, Οἰδαμὸν 

ὅτι οὗτος ἄτην ὁ ἱὸς ἡμὰμ, (αὶ ὅτι τυφλὸς ἐγβυνηϑη: πῶς δὲ γιώω 

βλέπει “Ἀ ὀἰδα δι, ἡ ἥ τς ἰὐσιξεν ἀμ, ὧν ὀφϑαλμοις ἡμεῖς 

ὅκ οἰδδεμδυ. αὐτὸς ἡλικίων ἐχέ, αὐτὸν ἐρφρτήσουτε᾽ αὐτὸς ΘΑ 

αὐτοῦ λαιλήσᾳ, Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτρ, ὅτι ἐφοθοιωτὸ Οις 

[ουδὰὶ "ω ἠδν ἢ σίξυἐτέϑήντο οἱ ; Τουδδῦοι οἶνα, ἐαντες αὐτὸν δὲ 

μϑλογησῃ Χραφον, ̓δτοσῶυαγώρος ὅβϑηταν διὰ ζυτο οἱ οἱ σϑνεῖς 

εἰμ εἰ ΕἸ πον. ὁπήλικέαν ἐχή, αὐτὸν ἐ ἐρφῳτήσοιτε. ἘΦωνησαν οῦ 
1.11]. 
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ὡκ Ἀυτέρου Θ λύϑέθοπον ὃς ἰιὦ τυφλός, Κα! εἶπον μπὸ, Δὸς 

δύξαν τῷ Θεῳ ἡ ἡμεῖς 'ς οἰδαμδρ ὃ ὅτι ὁ δύ ϑοθοπος ὥσι ̓ ἁμδρτωλὸς 

ὄϊν. . Ἀπεκρίϑη οὐ ἐκεῖνος καὶ εἶπεν. Εἰ ἁμδρπωλὸς ὅξην ὁ ἐκ 9,-- 

δι" ἕν δἰδα, ὃ ΟΤΙ τυφλὸς ὡν ἄρτι β βλέπω. Εἶπον ΤΣ ἀυπῷ ποόλιν, 

Τί ἐποίησε ̓ ριεπῶς (εἰοιξέ (υ οὖ (ὗν ὀφϑαλμμοιρ: Απεκρίϑη πως 

τοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤσν, ΩΝ “7. ἐκούσοιτε φ πῶλιν ϑέλετε ἀκούειν: μη 

καὶ ὑμεῖς Θέλετε προς Ὁ μαϑηταί βυεῶαρ Ἐλοιδὸ πρίων οἱν αὐ-- 

τὸν ΧΑ εἶπον, Σὺ εἰ ἡ μωϑητῆς ἐκείνου, ἡμεῖς δι 5 5 Μωσέως ἐσ’- 

ιϑὲ μαιϑητα: ἡμεις ἧς οἰδαμδο ὃ 0ΤΙ Μωσῇ λελάληκεν ὃ Θεὸς, Ἴε- 

ΤΟ νὃ “χ οἴδαι μδυ πῦϑεν ὄξιν. Απεκρίϑη ὃ ἄνϑεροπος ̓  εἶπεν οἱν-- 

τοῖς, Εν )ὦ Ουτω ϑυυμαςον δξην ὃ ἿΝ ὑμεῖς ἐῶ οἰδδιῖε πῦϑεν ὅι}, 

ἴῳ ἀνέῳξε ΚΝ (ὅν: ὀφϑαλμοιρ δἰδα υδῳ ὃ ̓ ὅτι αμδρπολῶν 

6 Θεὸς ἐκ ἀκούει, δ λ ἐανῦες ϑεοσεξης ἡ ἡ, και ὦ ϑελήμα ἀμ 

ποιῇ Ὅυτου ἁ ἀκούει. ἐκ “ξ αὐῶνος “γ ἠκου ὃ ὅτι ἰὠοιξεῖ ἰες ὁ-- 

πρνπλμμα  τυφλοά γεγβυνημδρε. εἰ μυὴ ἡ ἰὼ ἔδεε ρα Θεού ὁ δη 

ἦδαύατο ποιέιν ἐδὲν. Απεκρίησοων Ὁ εἰ εἰπὸν οἰυπτὼ, Εν ἅμδρπαις 

συ ̓ ἐγβυνήϑης ὦ ὅλος, Ω ὯΝ ; διδοίσκεις ἡ ἡμαρ: πε ὀξέξαλον. αὐτὸν 

ἔξω. Η κουσεν ὁ ἴησοις ὁπ ὀξέδαλον αὐὴὸν ὦ, Καὶ εὑρων οἰ-- 

γδν, εἶπεν οἰνπτὼ, Σὺ πιςεύεις εἰς (Ὁ ὑό εοὲ ΤΣ Θεοῦ; Απεχρίϑη, ἐγζει- 

ἐδμε Ὁ εἶπε, ̓ Τίς ὍΣ Κύρκε, να πιςεύσι εἰς αὐτὸν; Εἶπε: δ τ: 

τῷ ὁ ἱησοίς, Καὶ ἑώρακας αὐτὸν νὴ ὃ λαλῶν μέτα ̓ (οὐ, ἐ ἐκεῖνος 

χων. ὁ δὲ ἔφ, Πιρεύω Κύφκν δ χοδοσεκυνήσεν ἀπὸ. Και εἴ-- 

βάρ ὸ ἴησοιρ, Εἰς κρίμα ἐγω εἰς τὸν κόσμον ζουτον ἢ ἥλϑον, ἱγώ Θ 

μϑ ̓ (λέποντες βλέπωσι, ̓  οἱ ; βλέποντες τυφλοὶ γἤϑωνται. Καὶ 

ἠκουσῶν ον τὴμ φαεισοίων ταῦτα οἱ ὄντες ἐσεῦνα αὐτῷ, Καὶ εἰς 

“πον αὐτῷ, Μὴ Ἂ ἡμεῖς τυφλοί, ἐσμέν; Εἶπεν αὐτοῖς ὃ ἴσοις, Εἰ 

τυφλοὶ ἥτε ἂν εἴγε: ἁμδρπαν γνώ : λέγετε, ὅπ (λέπομδι 

ὑνς ἡ ἁμδρπα ὑμὴμ μδιᾳ. Αμίω ἀμίω λέγω ὑμῖν, 

Ο μα " εἰσερλθ μῶμος δια ὦ ϑύρας. εἰς δ αὐλίω ἕξ; πτϑϑξάτων, 

“λα " ἀναξαίνων λαλόϑεν, ὀκεινος κλέγηης 51} ῶ ληςής᾽ 0 δὰ 

εἰσερλθμῦμος διὰ τὴς ϑύρας, ποιμήν χ Δ] περξάτων. Ούπω 

ὁ ϑυρφορὸς ἀνο!γά. κα! ἃ τεϑξατα τῇ τῆς Φώνης ἀν. ἀκούει, β 

"αϑν; ἰδέο χοοϑξατα κουλει Κατ' ὄνομα, 0 ἡ ὀξαγά αὐτὰ ΚΟ 

τω ἃ ἰδία χοοϑξωτα ὀκξαλῃ οἔμυχσθθοϑεν αὐτῶν πορδυψ.), 

ἙΝ 

2 αἱ οὔ, 

σγ,β 

ζωυδμν, 

ἢ 
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ἡ ὦ τϑϑξατα εὐὐπζὼ ὠκολουϑα, ὃτι ἀὐὰ τ ̓ φωνίω αὐὐφΠοκλ.- 

λοσϑίῳ δ οὐ μὴ ἀκολουϑήστωσιν, λα φώξον πη ἀ ΓΑ αὐτὸς, 

ὁπ “κ δἴδασι τω Ῥλοφϑίων τέω Φωνίω. Ταυτίωυ τί αὔρα 
ες. 

μίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἴησοιζ" ἐκαίνοι δὲ ἐκ ἐγνωσοιν να ἰὠά ἐ ἐλαν- 

λῴ αὐτοῖς. Εἶπεν οιὺ ὦ παλιν αὐτοῖς ὁ ἴησοις, Αμαν ἄμαν χά. 

ὐλῳ ὑμιν, ὅτι ἐγω εἶμι ἥ ϑύρα ἊΝ τυεϑξατων. παιτες ὅσοι ζ" 

ς μοό᾽ ἤλϑον »κλέηθα!, εἰσί καὶ ληςσο᾽ δ ὅκ ἠκουσοιν αὐτῶν 

ζ ψθνονων ἐγω εἰμ ἥ ϑύρα" δὲ ἐμιοῦ ἐανῆες εἰσέλιϑη, σωυϑή-: 

αὐ! (ρα [ ἰσελδυσεται ΓΚ) ὃ ὀξελδύσεται, ϑη [νομίω ἀὴρήσῳ. ὁ 

κλέπῆης ἐκ ἐρχέται εἰ μη ἵνα κλέψη καὶ ϑυση καὶ ᾿ Σπολέση"ἔγω 
ἤλϑον; να ζωιυὶ ἐχζωσι, 10 ἡ αι ἐ ἐγωσιν. Ἔγω εἰμι ὸ  ποιμίω 
ὃ καλός. ὃ ποι μΐευ ὁ ὃ καλός πίω μλδδαι ποῦ" 7ιϑησιν' υἁσέρ 

τὴμ πυδοξζατων' Ὃ ὁ μεάλετος δὲ κα ἐκ ὧν ποιμίω, οὗ ὡκ εἰσι! ᾳ 

φεϑξατα ἰδια ΗΝ 1 λύκον ἐρλθμββνῷ, Κοὰ ̓ἀφύιιζαω 

χοοόξατα. οὶ ̓ φόυγέ, ὁ ὁ 0 λύκος ἁυρποὶζᾷ ἜΑ Ἶαὶ σκορπίζει 

( «πτοῤξατα" ὁ δὲ μι ϑωτὸς φάγ4, ὅτι μιϑωτὸς δι, καὶ. οὐ 

μδὴᾳ οἰπεὶ «δι τὴν ππεοδάτων. Εγω εἶμι
 ὁ ποιμίωυ ὁ καλός, : 

ἸΩ ἱγινωσμωΐα ὁ ἐμα νὰ ὑγινώσκομαι ὑπο ὁ τίν ἐμυμ᾽ ικαϑῶς γι-- 

νῶσκει με ὁ παιτὴρ, καἰγω γινώσκω (ὦ πατέρα " δ πίω ψυχέω 

ἰ[λοὺ 2έϑημι ὑπὲρ Τὴν περάτων. κοι ἀλχὰν πεϑξαταῖ ἐλ 

ἃ κ σιν ὧκ τὴς τυ ̓λῆς ταῦτ᾿ κἀκεῖνα ̓ὰ. δε! ἀγαγεῖν, καί τῆς 

Φώνης ἱλοὺ ἀκούσοισί, Καὶ γβυήσεται μια ποίμνη, εἰς ποιμίω. 

Δια ̓ Ὅυτ ὁ ο πατήρ : ἀγαπο, “ὅτι ἔγω ἴρϑημι ὃ ᾿νυχέω μου, 

ἵνα, ποίλιν λοίξω αὐτίωω . οὐδεὶς αἰρε! αὐτίμ ἐπὶ ἐμιοΐ δλλ 

ἐγ6 δ ζιϑημι αὐτί απ ἐμαυτοῦ - ᾿ὀξουσίαν ὦν οἸω ϑεῖναι αὐτί, 

δὰ ξἰξωείων πα πώλιν λα εἰν αὐτίωυ. ᾿ταυτίωυ τίω θὰ 

᾽ αζον ὥρα Ἦ παῖς μϑυ : Σχίσμα οἱδ; πῶ λιν ἐγετ ψ" 

Οις ἰουδαιοις διαζι; λόγοις Ουπιρ ἐλέρον δὲ πολλοὶ ὡξ αὐ- 

τῶν, Δαιμόνιον ἐμ κοῦ μαίνεται τ μὰν ἀκουέτε: Αλλοι ἐλε- 

29ν, Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐκ ἔοι δαιμονιζομὴῦ ου. Μ᾿ δαιμόνιον" 

δευαται τυῷλων ὀφϑαλμοις Δύοιγήν: : Εὐύεη δὲ τα ἐϊ- 

καίνια ον Ὅις ἱεροξδλύμοις, ὦ χάμιων [ὐρὸ φδκεπεέτει ὁ β, ἴησοις 

ον τῷ Ὁ ἱερῷ ν τῇ ΤΉ ςοοὺ Τ' ἤ᾿ Σολομῶντος" ἐκυκλωοβ οἱ αὐδὴν οἱ ἷ:- 

Ἡσαΐε μ. Ὁ 
ἐζεκ.λοὴ.Ζ. ! 
καἱ λζιΖ “--.- 

Ἡσαΐᾳ }γ.Β 

Δ 
Πραΐ .β.Δ 

δδιοι, ,»κσλέλερον ἀτή, ἕως πῦτε τύω ψυχέω ἡμὴμ αἹρεις: εἰ Ἰ 
ΠᾺ.11]. 



χεῷ ἼΣ ια Πεεὶ Ῥ ἐγόσεως 0. Λαζαρου. 

᾿ ΕΎΑΓΙ. 

σὺ εἰ ὁ Χραρος, εἰπὲ ἡμιν πουῤῥησίᾳ- Απεκρίϑη αὐτοῖς ὃ Ἰησοιξ, 

Εἶπον ὑμὴν, Καὶ οὐ πισεύέτε. (ΕΣ ἔργα, ἃ ἔγω ποιῶ ον τῷ ὀνόματι 
Τῇ ἰ παῖδ μου, ταῦτα μδρτυρει «θὰ ἐμοῦ λλ᾽ ὑμεῖς, ου πιςεύε- 

τε" οὐ γονῷ ἐσ κι Τὴν σσθ96 ῥατων τί " ἐμ, κοιϑχὼς εἶπον ὑμῖν. Αὐδτρ, 

ΘᾺ φεῤξαταα ἐ ἐμα τῆς Φώνης μοῦ ἀκούει, καἰγω γινώσκω ἐν ἠῶ β 

αὐτὰ Ἂς ἀκολουϑοῦσι μοι; χά γῶ ᾿ ζωίω αἰώνιον διδωμι αὐτοῖς" 

καὶ οὐ μη ̓ ἀπολώνται εἰς ΦΘ α!ώναν, Ο οὐχ ὡνρποση ἐς αὐτα 

ων τῆς χέρος μου. ὁ πατὴρ μου ὃς δέδωρ μοι, μείζων πούτων 
ὅξ] Ἴ ̓ οὐδεὶς δαυαται ὡρπαζοιν ωκ τῆς γέρος 1 ᾧ παῖφος μου: 

τε ἐγω καὶ ὃ πατὴρ ἐν ἐσμέν. ̓Ἑζαςασων οιῦ πάλιν λίθοις οἱ [ου-- 

δαηοι ἵνα λιϑασωσιν αὐτὸν. Απεκρίϑη αὐτοῖς ὁ ἴησοιρ, Πολλά 

κριλοὶ ἐργα ἐδηξα ὑ ὑμῖν ἀκ. τοῦ παῖδος μου" δια ποῖον αὐτῶν ἐρ- ο΄ εἶμ, 

9 γ ̓ λιϑαιζετὸ Με: Απεκρίϑησοιν αὐτῷ Θ Ἰουδαῖοι λέροντες, 

Περα ὁ καλρὸ ὁ ἐροϑὺ ς λι ϑαζομδυ ̓  δλλώ Ὡϑὰ Θλασφημίας, 

ὦ δτισὺ ἀύϑοθοπος ὧν ον σεαυτὸν Θεὸν. Απεκρίϑη αὐτοῖς δ 

ξάπαιΒ " ἴησοι , Οὐκ ἔς! γολραμιμένον. ὧν πὸ νόμῶ ὑμὴν, ον ἔγω εἶπε, "πο 

. Θεοὶ ἔξει; Εἰ ἐκαίνοις εἰπε Θοοις, τϑέθς οι ὃ λθγος “ 5 Θεοό "ἐγε- 

νέτο, "ὁ οὐ ,δαυαται λυϑέευα ἡ ἥ 2θα ἡ, ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε οΙ ἀπέ 

Η σφλὲν εἰς ὃν κόσμιον, ὑμεῖς λέγετε, ὧπ π βλασφημεῖςῦ 0ΤΙ “ 

εἷος τῷ Α Θεοὸ εἰμι: ᾿ ε οὐ ἜΣ υἷα ἐκ ν: “ ὅ ποῖζός μου, μὴ πισεύετε 

μοι" εἰ [δὲ ποιῶ, κἀν ἐμοὶ μη ̓πισεύητε, Ὅς ἐργρις πιςεύσοιτε, 
ἵγω γνῶτε καὶ πιςευσητε ὅτι ω ἐμοὶ ὃν ποτήρ, κάγω ὧν ἀμτῷ. Ε- 

ζητοιω τ παλιν αὐὖν Σ πιάσει Ω ὀξῆλϑεν ὁ Ομ  χήρος. αὐ η, ᾿ 

ἀπηλϑε: πάλιν πέραν ἙἸορδαε, εἰς 7 τόπον ὅπου Μὴ ἰωδννης 
τὸ τσξϑῦτον βαηηίζων, Οἱ ὀμεινέν ἐκέι " κ πολλοὶ ἤἦλϑον τϑὸς 

αὐτὸν »Ὁ ἐλέρον, ὅπ ωάννης μὸν σημεῖον ἐποίησεν ἐἰδὲν, πον-- 
"ἶ τὸ ὅ ὅσοι εἶπεν ἰωάννης «'ὉλΊευ, ἀληϑη ἰκῦ. " ὙἜΥΙ πολ 

Ϊ ἐκ. Ομ; λοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτὸν. Ην δέζες αἰδϑενὼν Λαΐζωρος Στὸ 

᾿ Βηϑαίας ὡκ Φ κώμης Μαρίας Ω Μαρϑας Φ ἀδελφης ἊΣ 
". "γῶν τῆς. (ω: ν Μάελαὴ ἡ ἀλείψασει ἡ Ὧν Κύρκον μύρῳ, Ως ὀκμα 

οὑσοὰ ὧν πύδας οἰμλῷ ταὶς ϑριξὶν αὐτῆς͵ ἧς ὁ ἀδελφὸς Λά- 
ζωρος: ἠϑένά. )Απέσφλαν οι αἹ ̓άδελφαι τέθς αὐτ' λέγρυ- 

σα, Κύομε, ἰδε ὃν Φιλής ἀεϑενᾷ. Ακούσοις : ἴησοις εἶπεν, Αὕ- 

τῇ ἡ ἀσθένεια ἐκ ἐσ! τδϑς ϑανώτον, ἰὼ ἀρ ᾧ δόξης τ Θε- 



Ὶ πολλοὶ δὲ. Ν 

ἢ Μαρϑαν. 

βιη 

κ δ 
ὑώυ, ς.8 

οὗ. ἥ να δυξαϑῖ ὁ Ο ἡὸς τ τ Θεοό δ αὐτὴς ̓ Ηγώπω 3 ὃ ἴησοιξ τ 

Μαρϑαιν ΚΟ ἱτίω ἀδελφην αὐτῆς (ᾧ τὸ τὸν ν Λάζωρον᾽ “: οἱ Ἰ- 

κουσεν ὅτι ἀάϑένει, τότε δὺς ἐμεινέν ον ῷ ἣν τόπω δύο ἡμέρας,ἔ- 

Ἔρρ- μῳ  Ὅυτο λέγ Οις μαϑηταις, Ἀοω ἐγ εἰς πίω [ουδω αν 

ποίλιν. Δέφρισιν ἀμτῷ οἱ " μαϑηταῇ, Ραξς, γαυ Ὁ ἐζητοιως σέ λι- 

ϑαΐσοι! οἱ ἱ Ἰουδδι οι, "ὴ παλιν ὑπάγάς ἐκεῦ Απεκρίϑυ 0 ἴησοι, Ου- 

χὶ δωδεκα εἰσιν ὥραι τῆς ἡμέρας» ἐὰν ες φϑαπατῃ ον τῇ ἡμέ-. 
69,.ου ̓ χυϑοσκότῃει, ὃ ὅτι Ὁ φως ᾧ κὸ ἠρλν: Ουύτου βλέπει: ἐὰν δά 

ἰις χύϑαπῶτῃ ὧν Τῇ ἤνυκὴ ,αὐεϑοκοηῆει, ὃ 0ΤΙ Ἢ Φῶς ἐκ ξεῖν ον αὐ-- 

Τώ. Ταῦτα εἶπε, Και μυ τλζυτο λέγ αὐτοῖς ,οΛαζαρος ὁ 0 Φίλος 

ἡμὴ κεκοίμηται, δ λλαὰ πορέϑομαι "Ὁ ϑξυπνίσω αὐτὸν. Εἶπον 

οι οἱ ον, ἜΡ Κύρας,εἰ ΕἸ  κακοίμνητα!, σιοϑησεται. Εἰρῆκει 

δὲ ὃ [ησοὶς εαϑε “" ϑινψάτου αὖτε, ἐκείνοι ϑ  ἐδοξ αν ὃ ὅτι ΘΔ τὴς 

κοιμήσεως ΤΩ ὕπνου λέγφ' τῦτε οὐ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἱνσοῖς πωρ- 

ῥησίᾳ, Λαζωρος ἀπέϑοινε, »ὴ χα δὲ ὑμας, (γα πιξεύσητε, )δπι 

ὅκ ἡμίω ὁ ἔγχει " δΛᾺ ἀγω μὸν χαϑὸς αὐτὸν. Εἶπεν οιὦ ὑΘωμας ὃ 

λέ9 μᾶνος Δίδυ μος,ζοις ἠ πϑκοιμηι ἡ ἄγω δι καὶ γ ἡμεῖς, ἶναν 

Σποϑανωμὸρ μετ αὐ. λϑων ο(ἱὖ ὁ ἵνοοις εὑρέν αὐ τέσ-- 

στ ἡμέρας ἡδεῖ ἔχοντα ον πὸ μνημείῳ. (νῇ 5 ἥ Βηϑαυνία ἐξ 

γὺς δ Ἱεροσολύμων ὡς Στὸ σειδιων δεκαπέντε χα! πολλοὶ᾽ 

ΟΝ, Τὴν ἴουδαι ων ἐληλυϑέοῦ ποοϑε᾽ "- ̓ Ὡϑὰ Μαρ αν 
κ Μα- 

Εέαν, ἵνα  πωραμυϑήσωνται αὐταῖς δ, ΤὉ ν ἀδελφοῦ αὐτῶν. 

Η οὐ ὁ Μαρϑας ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ ἴησοῖς ἔρχεται, ὑπήντησεν ἄμπῳ" 

Μαφία : ον τῷ διῶ ἐκαιϑεζετο. Εἶπεν οιὐμὴ Μαρϑα τεϑς 

ἰησοιὼ, Κύρα, εἰ ἧς ὦδε, ὁ ἀδελφὸς, μϑὺ ἰγε λυ ἐτεθνήκει λα 

καὶ νιΐ οἰσαι ὅτι ὅσοι δ αἰτήση δὲν Θεὸν , δῶσε (οι ὁ Θεῦς. Λέγά 

αὐτῇ ὁ ἴησοις, Αναςησέ ὁ 0 ὁ ἀδελῷος Ἢ ΛΕγ4 αἀὐυπῃ Μαρϑα, 

Οἶδας ὅτι Δἀὐαήσεται ων τῇ ̓λὐαςασέ ον Τῇ ἐλάτι ἡμέροι. Εἰ- 

πον αὐτῇ ὃ ἕησοῖς ἔγω εἰμΑῇ δὐακοισις δὴ ζωηδ 0 πιρεύων εἰς 

ἐμέ, κᾷν Σστοϑαν εζησεται, Καὶ παῖς ὁ ζῶν, κα Ὁ “πιςεύων εἰς ἐμέ, 

οὐ οὖ ᾿ τοϑουν εἰς ἢ πος πιςεύεις Ὅυτο; Λέγ4 οὐμπτὸ Ναὶ Κύ. 

ἐκξ ἔγω πεπίςευχα ὅτι συ εἰ ὁ ὁ Χρλτος ὃ ὑὸς το Θεοό, ὁ Ο εἰς ῷ 

κόσμιον ἐβλϑ μῶρος. Καὶ ταῦτὰ εἰπουσοι ὠπήῆλϑε καὶ ἐφώνησε 

Μαρκαν τίω ἀδελῷην αὑτῆς λοίϑρα, εἰποῦσον, 
Ο δεσεοίσκα-- Δ 

Κεφ... 

Κεφ, ς.Δ, 



Κεφ..Α 

186 ΑΓ ΊΕΤῚ 

λος πούβέε! τοὶ Φώνει. σε. Ἐκείνη ὡς ἤκουσεν. ἐγείρεται ωχὸ ἃ 

ἔρχζ) χυϑὸς αὐτὸν. οὔπω δ ἐληλύϑη ὁ ἐρὴ εἰς τίω κωμίω,͵ 

δ λίως ὀνΐῳ τόπῳ ὃ που ὑπήντησεν αἰυπὸ [ἡ Μαρϑα. (Ὁ οἷ 

ἰουδαιοι οἱ ὄντες ὅτ αὐτῆς ον τῇ οἰκίᾳ, κοῦ ᾿φῦραμυϑούμδροι 

αὐτί, ἰδόντες τίω Μαρίαν, ὅτι Ὅλ ως ἀὐέρη ῶ ὀξηλϑεν, ἡ Ἢ 

κολουϑησσεν αὐτῇ; λέγοντες, Οἷς ὑπαῖγά εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα, 

κλαύσῃ ἐκεῖ. Η ουὖῦ Μαρία “πεν ἠλϑεν ὅπου ἰεῦ ὁ ἴησοι, ἰδδυσοι 

αὐτὸν, ἐπέσεν εἰς Ὅι πῦδαρ εἰ ἘΡΟΝ » λέγουσαι ἄυτῳ, Κύρμε, εἰ ἧς 

ὦδε, ἰηε ἂν ἀπέϑανέ μου 0 ἀδελφός. ἱηίοις οὐὺ ὡς εἰδὸν αὐτίευ 

κλαιουσειν, δῶ ὧν (ἰνελϑονταρ αὐτῇ ἡ οὐ σίου! ̓Ν κλαίοντας, ψς-- 

δδαμμήσουτο τῶ Ὁ πνόγμαπ, Ἢ ἐτίραξεν ὁ ἑαυτὸν Ὁ εἶπε, Πού 

τεϑείκαιτε αὐτὸν; Λέγρισιν αὐτῶ, Κύρμε, ἔρχου - δ ἴδε. ἐδάκρυ. 

σεν ὁ ἴησοις. ἐλέρον οἰ οἱ πόδι, ἰδεπῶς ἐφίλει α αὐτὸν. Τινὲς 

᾿ ἐξ αὐτῶν εἶπον. Οὐκ ἠδ τὸ Ω δ᾽ ἀνοίξας «ὗ ὧν οφϑαλ- 

μμοις  αδευφλοδ, ποιήσοι! ἵνα (ἢ ζδι ὀστν μη ̓ ἀποϑανῃ; [σοῦ οἰἱὦ πὸ 

λιν ἐμδρεμωμδωος τ ἑαυτζω » ἔρχεται εἰς “ὦ μνημεῖον. [μ δὲ 

απήλαιον, κ λίθος ἐπέκειτο ἐπὶ ἘΜ. λέγ4 ὁ 0 ἰησοις, Αροῖτε ῷ 

λίθον. Δέγά εἰυτῷ ἡ ἥ ἀδελφη δ τεθνηκότος Μαρϑα, Κύρ κε, ἡσδὴ 

ὀξζε τεταρταῖος γῶρ δ, Λέγ αὐτῇ ὁ ἴησοις, Οὐκ εἶπον (οι δ᾽ ὅτι 

ἐὰν πιςεύσης ὀψέ τίιυ δυξαν τ Θεοδ; ραν οἰεὦ τὸν λίθον," οὗ 

ω 0 ὁ πεθνηκως κείμδιυος Ο! 5 ἴσοις ἥρέ ὧν ὀφϑαλμοις ἀύω, 

κοὶ εἶπε, Πάτερ, δχαξάτω (οι, ΤΙ ἠκουσοις μου ἔγω , δὲ ἡδὴν ὅτι 

παύτοτε μου ἀκούεις, δλλα διαὶ “ὃν ὀχλον τὸν αἰθκερῶτα ἐ εἶπον, 
᾿ 

να πιςεύσιοσιν ὅτι συ ἐν ἀπέςηλας. Καὶ ταῦ το ἐπῶν, Φωνη͵ μιε-- 

γαλῃ ἐκραύγασς, Λαζαρε, δευρο ἔξω. Καὶ) ἐξῆλθεν ὁ ὁ τεθνη-- 

κῶς δεδεμδμος Όι; πόδας Ω ταις χεῖρας καιρίας, ὃ Ἵ ἰόψις ΠΡ 

Ξ  (υδαρίω τ εδύδετο. ΟΣ αὐτοῖς ὃ ἴησοιξ, Λύσοιτε αὐὴ: » 

ἀφέτε ὑπαίγάν. Πολλοὶ οι ὡκ ΠῚ [ουδδιων οἱ οι ἐλϑόντες χυθὸς 

πίω Μαρίαν, Ἔ ἡ ϑεα σοι ὑὅνοι ἁ ᾶ ἐποήτσεν ὃ ησοις, οὐλιφευσεν εἰ ἐς 

αὐτὸν ἴωες δὲ ἐξ αὐτῶν ὠπήλϑον τϑϑς ζὖν: Φαθασαιοις, Καὶ 

εἶπον αὐτοῖς. εἰ ἐποίησεν ὁ ἴησοις. Σιιυήγαιγον οὐ ὑῷ ϑρχέρεις 

καὶ οἱ Φαφασαοι σαυέδριον, κα "Ὁ ἔλέμον, Τί 'ποιου μὸν; ὃ ὅπ ὁπ ὁ 

ἀύϑερπος. πολλὰ σημέια ποι. ἐὼν ἀῷφω "μὸν αὐτὸν οὕτω, παν-- 

τες πιςεύσοι σιν εἰς αὐτὸν͵ "ὸ ἐλδύσονται ΩΦ Ρ ὠμαοι, ῷ Φροῦσιν 

᾿ δζαης ̓ 

δ Δι 

κ 4}. 
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ἡμὴ κὰ τὸν τόπον χαὶ τὸ ἐθνὸς . Εἷς δέτις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 
δρχέϑεις ὧν Ὁ νιαυτοῦ ἐκείνε, εἶπτεν αὐτῃῖς, Ὑ μεῖς ἰοκ οἴδατε, 
οὐδὲν. οὐδὲ δια λογί ζεαϑε ὅτι συμφέρει ἡμαν ἵγα, εἰς νϑρϑοπος 

Σστοϑώνη εὑζσέρ ΤῸ λαιοῦ, "ἡ μὴ ὅλον “ὃ ἔθνος Συτολήται ὃ Τοῦτο 
3 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐκ εἰπεν, δλλὰ δρχερεις ὧν ἥ' ἐνιαυτού ἐκείνου, 
χοδϑεφήτευσεν ὅτ ἐμϑμεν ὁ ἴησους δστοθνήσκην ἰασέρ τ ἔθνοις, Η 
ᾧ ἐχ υὑπσὲρ Κ ἐθνοις μόνον δλλ ἵνα ἡ τέκνα “- Θεῦ ὦ διξσκορ 

{ πισμένα (ξναγαγη εἰς ἕν. Αι σὲ ἐκείνης οὖ ἃ ἡμέρας (( νεξελό- , 
“ΠΟ στεντο ἵνα Σστοχ]είνωσιν αὐτόν. ἴησοις οὐὖ ἕως ἔτι παῤῥησία κε Ἵ 

᾿ μίοβ πώτει ον Ὅις ἱεσω οις, δλλὰ ὠπῆλϑεν ἐκεῖϑεν εἰς γω ραν, ἐπι. β Ἶ 
“Ἐφρέμ." Φ ἐρήμου, εἰς ἜΦ ραΐμ λέῃ» μένζευ πόλιν, κα γεῖ διέσοκξε μῖλ " 

ἢ μαϑητῶν αὐτῷ. Εν ὃ ἐτίτς τὸ πάσα τμ ἰουδδιων - ᾧ ἀνέ- β ᾿ 

{ξ (σον πολλοὶ εἰς ἱεροσολυμα ὧν: τὴς γώρας χσθ9 Φ πασια, ἵνα 
αἰ γνίσωσιν ἑαυτοιὶ ἐζήτουν οἱ δ ἴησουν "ὰ ἔλεον με δήλων 

ον 7ῷ ἱερῴ ἑσηκότες, ΤΊ δδνοεῖ ὑμῖν, ὅτι ε μὴὴ ἐλνϑη εἰς Δ ἑορτίω:, 
γα Αρδῶκεισαν ἢ καὶ οἱ δρχεερεῖς (ὃ οἱ Φιαρισοῖ!οι ὦν τολίωυ, ἵνα 

ἐὰν τις γνῳ πού ὅξι, μίωύση, ὅπως πιασωσιν αὐτὸν... 

Ο οὐ ἴησοις χσθ9 ἐξ ἱέμερων τοῦ ποίογα ἤλϑεν εἰς Βηϑεε- ἐ(8ᾷ΄ Ματθοκτια 

᾿ὐαξν, ς γίῳν ὅπου (Ὁ ΛαζαρίΘ: ὁ τεθνηκῶς, ὃν ἤγάρεν ὠκνεκρῶν.ἢ Ἀαν, ΣΟ ΠΣ 
ἤ ἐποΐσαν οἱ εἰνπὸ δεῖπνον ἐκεῖ, "ἡ ἐξ Μαρϑα διηκόνει. ὁ Ὁ Λώ- 

β΄ ζωρος εἰς ἰωὸ τὴμ σζωυανακει δύων ἀυπὸ . Ἡ οἱ Μαρία λα- 

(ουσο λίχραν μύρου ναρδὸυ πισίκος πολυτι μου. ἤλειψα (ὗν. 

πόδα σού. οι ὀξέμαξε τοῖς ϑριξὲὶν αὐτῆς ζοιὶ πόδας αἰ--. 

7» ποῦ ἴξ δὲ οἰκία, ἐπληρφ..ϑη ὡκ. τὴς ὀσμῆς ποΐ μύρου . Λέγᾳ 

οἷν εἰς ἐν. Τὴ.) μα ϑητῶν αὐτοῦ ἱδως Σίμωνος ἱσκωριώτης, ὁ 
μϑνων αὐὴὸν σα διδόναι, Διαΐε ζουτο τὸ μώρον ὑκ ἐχυεφ,-- 

ϑη χϑιακοσίων δϑωυνα οέων ὶ κοι ἐδὸ.» γῆήωλοις Εἶπε δὲ τοῦ». 

ἐχ ὅτι δὶ Τὴ) πηγῶν ἔμϑλεν ὠνπό, δλλ᾽ ὅτι λέγης ὦ, καὶ 
δ΄ [Γλωφύκομον εἶχε, Χο!  βαλλομδυα ἐξ ἀςειζεν . Εἶπέν κεριτι 

τδῃ οἱ ὁ ἴηίοις, ἄφες αὐτίω ᾿ εἰς τίω) ἡμέραν τοῦ ξνταφια- Ν 
πιριασειο σμιού μου τετῇ ρηκεν αὐτὸ. ὧν πῇωχοις γαρ παύτοτε ἔχετε ΠΒ ᾽ 
πο ΠΣ ἐμὲ 3 οὐπαντοτε ἔχετε . ἔγνω οὖν ὄχλος πολιῤὼκ τὴν ; 

᾿ Τουδὰ! ὧν ὅτι ἐκεῖ ὅ 11: χαὶ ἤλϑον οὐ διὰ ζ ἴησουν μόνον, ΕΝ : ᾿. 

να ( Λώξαρον ἰδῶσιν, ὃν ἤγᾷρεν ὦν γεκρῶν. ἐδ ουλδυσαντο β Ἀ 
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δὲ οἱ ἱ ϑργέρεις ἣ ἵνα, καὶ τὸν Λαζωρον ΣσοχΤείνωσιν " ̓ὅτι πολλοὶ 

τ τῶ δὲ αὐτὸν ὑπηον Τὴ ἑεόαι ἀϑ τω Σ οὐ Ζίςευον εἰς ἢ ἴσοι. Τῇ Ἢ 

λέν. Ζ ἐποιύθκον δ χλος. πολιὶ ὁ ἐλϑῶν εἰς πίε ἑορτέω, ἀκούσωντες ὅτι 

ἔρχεται ὁ ἴησοῖς εἰς [εροσόλυμα, ὑλας ον ζᾳ (αὶ αἡαὺ η: Φοινίκων, 

ΧΟΩ ἡ ὀἴξηλϑον εἰ εἰς ὑπαύτησιν ἄπ, Ὄ ὁ ἐκραζον, Ωσωωνα, δ λογη-- 

μδυ’ ὁ 0 ἐραθιδμος ὦ οΨ ὀνόματι Κύρου ὁ 0 βασιλειρ ἐδ ΤῸ ἴσρα- 

ἡλ. Εὑφφν δὲ ὁ ἔσοις ὀγάθ ον, ἐκαίϑισεν ἐπὶ αὐὴὸ, καϑωὼς ὅδ μ 
Ζαρ».8 1» γεγραμμένον, Μη Ἰ φοβού. ϑύγατν Σιων' ἰδοὺ ὁ 0 βασιλεῖς (ου (57 

μὰ ἐργέται και ϑημῆνος ὄψι πῶλον ὀνου. Ταυτα᾿ ̓  σκ ἐγνώσευ Θ ρβ 

᾿ μαϑρηταὶ ἀμ Ἂ “σθφτον͵ ΣᾺ ὅτε ἐδοζ αι. ὁ ν ησοιῷ, τότεῦ ἐμνὴ 

ϑϑησαν ὅτι ταῦ το ἦν ἐπ’ οἰυπεὶ γεγθαμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν 
ἐυπῷ. ἔμδρτύρει οὐ ὃ ὀχλος ὃ ων ἐμμθητιαεις ( ἐὅτε Ὄ Λάζαρον 2δη 

ἐφώνησεν (κι τοῦ μνημείου, Κομ ̓ἠγήρεν αὐτὸν ὡκ γεκρῶν᾽ δια 

Ὅυτ και ὑπὴ ὠς εἰυπὸ ὁ 0 ὄχλος, ὅτι ἤκουσε ὕυτο αὐτὸν “ΕΠ 

κέναι Ωὃ σημέιον. Οἱ ομὦ Φαξασοιοι εἰπονασεθς ἑαυποι, Θεω-- 

ρέτε δι ύκω ̓ Φελήτε ̓ ἐδὲν; ἴδὲ ὁ κόσιλος ὀπίσω ̓ ἄϑς Ὁ ἀπῆλϑεν. τούδ,ι ΄ 

Ησων δὲ ἄμγες Βλλίωυες οι Ὁ ἀὐαξανόνῶν, ἣ να φυθϑσκιιυή- ἘΌΝ 

σίυσιν ὧν τῇ ἑορτὴ τοι οὐ ̓“ϑξϑσηλϑον Φιλίπατῳ τῷ Ἔστὸ Βηθ- ἡ 
σαδα Φ Γαλιλαίας, "ἡ ἠρφρῶν αὐὴ: »λέροντες, ἬΝ ϑελομῆν 
τὸν ἴησοιυ ἰδεῖν. Ε “ρχί Φιλιπασί κ' Ὁ λέγά τῷ Ὁ Ανδρέᾳ: Ὁ πα- 

Δ λιν Ανδρέας καὶ 0 Φίλιπαος “λέρρισι ἰῷ Ὁ Ἰησοῦ. Ο: 3 ἴησοις ἀπεκρί » ' 

γαυτὸ αὐτοῖς ,λέγων, ἔληλυϑεν ἡ ἥ ὥρᾳ. 'γα, δυξαοϑίς ὃ ὗος ΠΝ 
δὐϑρώπου. Αμίω ἀμίω λέγω ὑμιν, ἔων μυὴ ὃ κόκκος Τῷ πἰσου ρσϊ 

πέσον εἰς 7 γέ Χποϑον, αὐτὸς μθνος μδρει: ἐὰν 5 , Στοϑανῃ, 
θέα, πολι καιρπον Φέρει. Ὃ Φιλῶν τ Ὑ ψυλέωυ αὐτὰ ̓δτολέσᾳ αι-- μ : 

μδρυκὰ γί" ᾧ ὁ ὃ μισῶν τίει ψυχέω. αὐτοῦ ἂν τῷ ἿΝ κοσμῷ Ουτω, εἰς ῷ ᾿ 
ἃ ΖΗ ίω αἰώνιον Φυλαξε αὐτίω. ἐαν ν ἐμοὶ. ὶ διουκονῇ ἅς, ἐμοι ἀκο- ρξ 

λουϑείτω "Ὄ ὅπου εἰμὶ ἐγώ ἐκ, καὶ 0 ὁ διακονος ὁ ὁ ἐμὸς ἔςτωι. ̓  ἐ- 

ἘΙΡΚδις ανες ἐμλοι ὶ διουκονῇ τμησ αὐτὸν ὸ πατήρ. ψωρ “ ἡνψυχῃ οἷν Τέ- ζ 

τα ροῖκται. κοὰ ἴε εἰ εἰπῶ; Πάτερ σώ σον με ὦν τῆς ὥρας ταυ τῆς. 
ὅλα δια ζοῦτο ἡ ἩλΟῸν εἰς ν ὥραν ταυτίω. Πάτερ. δυξασον " σου " μονὴ 

Ω5 ὀνομα. Ηλϑεν ομυ ὑ Φωνή οι Τῷ Πβ οὐρανοῦ, Και ἐδόξασα καὶ 

Ε παλιν δοξάσω. Ο οι. ὑ ὀχλος ὃ ἑσως χὰ ἀκούσας ἔλεγε βρονὴ 

γεγονένα)" Αλλοι εἔλελον, Αἡδελος ἀἀυταὶ. λελϑιλήκεν. Απεκρίθη 
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ὃ ἴησοις καὶ εἶπεν, Οὐ δὲ ἐμε αὕτη ῃ Φωνη" ὑγέρονεν᾽, ϑλα δὲ 
ὑμας. νι κρίσις ΠΕΣ τῷ κόσμου τούτου" γώ ὁ ἃ Ἰ Ὧν Ὥ κόσμε 

Οὐύτου ὀκῥληϑησᾷ,) ἔξω- ̓κάγω ἐὼν ̓ ὑψωϑως ὑκ Φ γὴ γ)"ς. ᾿ ΄χαν-- 

ταῦ ἑλκυσεω δὸς ἐμαυτὸν. ( ζυτο δὲ. ἔλεγε Ἢ σημαήνων. ποίῳ 

ϑανάτω ἢ Ἰμδνεν Σποθνήσκειν.) )Απεκρίϑη εἰμπτὴ ὁ ὁ χλος, Ἡμᾶς 

ἐκούσουμδυ ς οκ ποῦ" γόμου ὅτι ὁ Χραρὸς υδιύᾳε μᾺ ῷ αἰωγώ: ᾧ 

πώς συ ̓ λέγης; ὅτι δὲ! ἐὑψωϑέωαι ἢ ἐ ὑὸν “ ἀνϑρωπου:τίς ὅξιν δῶ ἐδπὲ 

ὃ ἡος ποῦ ἀνϑρώπου; Εἶπεν οὐ αὐτοῖς ὁ Ἰηζος, Ἐπὶ μακρὸν χρὸ- 

γον ἣς φὼς ̓μ8 ὑμὴν ὅξ1. τὐϑαπατειτε ἕως “ὁ Φῶς ἔχέτ, ἵνα 
μὴ σκοτία, ὑμαρ ἐκαταλαιξη "ὁ ὃ  φεαπαῖῃς ἂν τῇ σκοτίᾳ, ἴω οἷδε 
πού ὑπαὶγή ἡ ἕως ἢ Φὼς ἐχέτ, πιςεύετε εἰς ̓Ν Φώςἷνα οὶ 4 

τὸς βυηῶε. Ταῦτα ἐλοίλησεν ὃ [ησοίς, κ, ἀπελϑῶν ἐκρυξηἀ ἀτ' 

αὐτῶν. Τοσαῦτα δὲ ἀιδῃ: σημεία, πεποιηκότος ἐμιχσδοοϑεῦ 

αὐτῶν, δκ ̓ δγισευον εἰς αὐτὸν, ἵγα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ χοθο- 

Φητου πληθϑοϑή, ὃν εἶστε, ̓Κύρας, ἧς θ᾽ ίσευσε τῇ Τῇ οἰκο γἐμλμ, Ο. 

ὃ βερεχθων Κυρίου ἵν ἀπεκαλυῷϑη; Δια, ὑοῦ: 2.) ἡδαιίαν- 

τὸ πιςεύειν, ὅτι πώλιν εἰ εἰπὸν Ἡσαΐας ̓ς ̓Τοτυφλώκον αὐτῶν ὡῷν: 

ὀφϑαλμοις, ὦ πεπωφφκεν αὐτῶν γίω καρδίαν, ἵνα μη ἴδωσι 

ζοις ἀφϑαλμοις, ΚΟ γοή σίυσ! τῇ ἢ καρδίᾳ, ἐ ̓ϑηποραφώσι, νὴ 

ἰασωμαι αὐτοῖς. Ταῦτα εἰπτεν Ἡσαΐας ὅτε εἰ δὲ δυξαν᾽ αὐδ', 

᾿ ἐλαιλησε «δι αὐτῷ. ὅμως μδυτοι ὦ ὠκ τ᾽ Φρχοντῶν. πολ 

Ὧ.: ; δἰ δι φευσοων εἰ εἰς αὐτὸν, δλλα διαζοις Φαρισαι οις, οὔχ προ 

λόφοι, ὕαμώ ̓τοσιζυάγωσροι" γϑυωνται"ν ἠγοιπησον γ)0 Ὁ δὸ τ 

ὅν Ω ἀνϑρωπῶν μαλλον ἡ ἢ ΄ δυξαν τοῦ Θεοόύ. Ἰησοῖ ἡ 

ἔκραξεν κοῦ εἶπεν, Ο πισεύων εἰς ἐμέ, ου πιςεύει εἰς ἐμε, δλλὰ εἰς 

ῷ πέμψαντα. ταὶ κοι ὃ ϑεωρῶν ἐμὲ ς ϑεῶρει "ὃν πέμυψαντα 

ΜῈ ἐγω φως εἰς Σ κόσμον ἐλήλυϑα, ἵγα παῖς ὃ πισευῶν εἰς ἐμέ, 

ον τῇ ἢ σκοτίᾳ μ ὦ μείνῃ: ὦ ἐά ἐπι τις κου εἰκούση 7 ῥημάτων μὴ 

πισεύση, ἐγώ ο κρίνο αὐτὸν. Οὐ γρὴ ἐνὶ να κρίνω (ν ) κό-- 

τ τω. ΣΛᾺ ἃ ἵνα στῶ δ κόσμον. ὃ  άϑετων ἐμμέ,ὰ μ" Ἵ λομξαν ων 

( ῥήματα μου, ἐχέ Τ κρίνοντα αὐτὸν. ὁ λόγος ὃν ἐλού λήσου, ἐπ 

κεῖνος κρινᾳ αὐτὸν ον τῇ ἐσγαύτῃ ἡμέρᾳ: τι ἔγω ὡς ἐμιαυτοὸ ἐκ 

ϑώλησοι, δὴ ὃ ὁ πέμυψας με παπιρ αὐτὸς μοι ̓ντολίω ὑδῶκε, 

᾿ ὠπω: Καὶ τί Τί λοιλήσω" χα] ἡ οἱ δι ὅτι ἥ ἐντολή εὐιλῳ Ὁ ζωή αἰωνιὸς 
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ἄξιν.ἃ οὐ λαλώ ἔγω καϑῶς εἴρηκέ μοι ὃ ποιτήρ, ἕτω λαλώ.. 

Πρὸ δὲ Φ ἑορτῆς 9 πάσα, εἰδεὼς ὁ Τησούᾷ ὅτι ἤηήλυϑεν εἰμ 
ἡ ὥροι ἵνα μεταξῆ ὡκ '; κόσμου Τούτου χσϑϑς τὸν πατέρα, ἐ- 

γαπήσας «ν᾽ ἰδίους ζους ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγώπησεν αὐ.- 
τοιΐ. Καὶ δείπνῳ “ἦν ουϑυς, (Ζ' διαξ ὀλου ἡ δὴ βεξληκότος εἰς 

ἀρχόν ύλν δυῥρίννας ἑκα οναίτου ὅγε αὐπῤελμβο, ψτὴ 
εἰδὼς ὁ ἰησούς ὅτι παῦτα. δέδωκεν ἀυτὼ ὁ πατήρ εἰς ταῦ γεῖρας, 
Κα ὅτι Σστὸ Θεοί οἴξηλϑε, κι χοϑὸς Θεὸν ὑπαγΆ, ἐγείρεται ὧν 
τ δείπνου, ιὰ τϑησι α ἱμάπα, ὴ λφξων λέντιον, διέζωσεν ἑαυ 
τον" εἶτα βαίλλει ὕδῶωρ εἰς τὸν γιηῆηρφι, καὶ ἤρξατο νίγήειν Τιὶ 
πόδας τὴμ μαι ϑητῶν μὰ ὠκμαίοσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἴζ διεζωσμεέ- 
γος. ἔρχεται οἱ» χσϑθς Σίμωνα Πέζον Ὁ Ἀέγ4 ὐπὸ ἐκεῖνος. 
Κύρας, συ μου νίγηεις Οις πῦδοις : Απεκρίϑη ἴησου; κ, εἰπέν αἰὐ.--. 

τῷ, Ο ἐγὼ ποιω σὺ ἐρ οἴδας ἄρτι, γνωση ἢ μτ' ταῦτα . Λέ)4 
ἀυπὸ Πέδος, Οὐ μηνίψης Οις πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. Α'πε- 
κρίϑη ὠυπΆ ὁ ἴησοις, ἔδν μυὴ γίψωσς, ἀκ ἔχής μέρος μετ ἐμιοό. 
Λέγᾳ εοἰνπτὸ Σίμμων Πέζος ς Κύρμε, μη (ν᾽ ποδὰς μϑυ μόνον, 
ποοΣ δ οόν κρλδ εφυυλλιύ οαὐῶ, αὐὐκῷ εἰ να «τ᾿ 

| ἘΣ Ν» ὭΣ 
λελουμενίθ» οὐ χρείαν ἐγ4 ἡ ζρις πόδας νας, δὰ ἐς! καϑα- 
ρὸς ὅλος. ὑμεῖς κουϑοιροί ἐσε, δλᾺ ἐγ ποΐτες. ΕἸ δᾺ .. τὸν πα 
δφιδεδὸν τα αὐτὸν, δια ζυτο εἰπεν, Οὐγὲ παντες καϑαροι ἐξξ. ὅτε 
οι ἐνγιψψε Οις πόδας αὐ πὴ νὰ ἐλαξζεᾷ ἱμάτια, αὐ 78, δυώσε-. 

στῶν πούλιν. Εἰτεν αὐτοῖς, Γινώσκετε ( πεποίηκα ὑμαν: ὑμεῖς Φω 
γᾷτε μιε,ὁ διδοίσκαλος, Ὁ ὁ κίρκος" ᾧ χαλῶς λέγετε εἰμὶ γα. 
εἰ οὐ; ἔγω ἐγιαψα ὑμὴν Οιὶ πὸδὰας ὦ κύδιος κ᾽ ὃ δισδίσκαλος, 
Κα ὑμεῖς ὀφείλετε δλλήλων γίγηειν ΝΣ ποδὲιρ"ι χυυδηγμμα Ν 

ἐδωκω ὑμᾶν, ἵγω καϑῶς ἐγω ἐποίησα ὑμῶν, χοὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 
Αμίω ἀμζω λέγω ὑμῖν, ἐκ ἔςι δοῦλος μείζων Κ κυρίῳ αὐ, 
οὐδὲ δστόςολος μείζων ἥ' πέμψαντος αὐτὸν. εἰ ταῦτα οἴ δδυτο, 
μακάθμοι ἐςε, ἔων ποιῆτε αὐτοί. Οὐ «θὰ παΐτων ὑμὴμ λέγω: ἐ- 
γώ οἰσίδε οι ὀξελεξαμλω δὶ ἵνα ἡ γραφή πληρφοϑη, Ὁ ρω- 
γῶν μετ ἐμοῦ 7 ὥρτον. ἐπῆρεν ἐπὶ ἐμὲ τίω σηέρναν αὐτοί . Απ 
ἄρτι λέγω ὑμὰν ΓΥΤΧΙ ον ξσϑοωι, ἵνα ὅταν οἥσνηται, πιςεύσητε ὅτι. 
ἔχω εἰμι. Αμίω ἀμίω λέγω ὑμιν, Ολαμᾷξάνων ἐάνζινα. 
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πέμψω ἐμέ λαμξανᾳ ὁ Ὃ ὃ ἐμέ  λοιμανων, λαμθανᾳὴ πέμ 

τὰ με. Ταῦτα ἐπῶν ὃ ἴησοις ἐπεροέχθη: πὸ Ὁ πνδυματι, 

κ᾿ ἐμιδρτύρησε ὦ ἐἰπεν Αμην ἀμὴν λέγω ὑμιν, ὅτι ἐς ἐξ ὑμὴμ 

᾽ χραδωσέ 5: ̓Εέλεπον οιιὺ εἰς δλλήλους οἱ μα ϑηπταί, λπορό- 

μϑυοι δα ένος λέγ. Ην 5  ἀῤαγκείμδιος εἶ εἰς 7’ ἢ: μαϑητῶν αὐ-- 

τοῦ ἀν τῷ κὸλπῶ ΤῸ ἴυσοΐ,, ὃν ἠγαπα δ] ἔησοις" νόύει οι ζούτῶ 

Σίμων Πέζος ̓πυϑέας Τίς δὲ εἴη θὰ οὗ ᾧ λέγ ὥλιπεσων δὲ ἐ- 

κεῖνος οἰ ΣῚ Ἃ σηϑος ̓  Ἰησοῦ λέγ, ἀπὸ. Κύρας, Ὡς ὅξιν; Αποκρί 

γέτω ὁ σοι, Ἑκενὸς ὅξην ᾧ ῶ ἔγω ̓βώψαρ ἡ τὰ ψωμίον ὄιδω- 

στ. Καὶ ἐμξάψας νὰ ψωμίον, δίδωσιν ἰουδὰ Σίμωνος ἴσκω- 

δλώτη᾽ κο μὲ; τ δ ψωμίον. τότε ̓εἰσηλϑεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σοῦτα-- 

νώς. Λέγ οων ὑ ἀυτῷ ὁ Ο ἰησοῖ, Ὁ. ποιεῖς ποίησον Ὄλιον. Τοῦτο δὲ 

ἐδέοῖ ὠμὰ Ω' Ἔ δὐακειμδύων τεϑοῦι εἶπεν οἰμπε" “τινὲς γὼ ἐδῦκοιν, 

ἐπεὶ Ὁ ̓Ιλωατῦκομον εἰχέν Ο  ἰϑδαρ,: ὅτι λέγ οἰ πινν 0 ἰγσοίς, Α)9 

Θφίσον ὧν χρείαν ἰλϑμὸν εἰ εἰς Υ ἑορτέω. ἢ Οἷς πωχοῖς ὃ "να τὶ δῶ. 

Λαζξων οὐ τὸ μίον ἐκεῖνος. δύϑεως ὀξηλϑεν: ἰω: ἢ ̓γὺξ ὃ ἐδ 

ὀξηλϑε. λὲγ4 Ο Ἰησούς, Νὰ δ ἐδξάϑ ὁ Ο ἧος ὅ Ὁ ἀνϑρώπου, καὶ ὃ 

Θεὸς ἐδοξ αἰεϑη ὁ ον αὐτῶ" εἰ ὁ Θεὸς ἐδοζ ἀϑϑη οΨ εἰυπτὸ, "0 νὰ δ Θεὸς 

δοξάσῃ αὐ ον ἑαυτω, ὼ ὥθις δυζασῳ. αὐτὸν. Τεκνία, ἔτι μικρὸν 

μῷ ὑμὴν εἰμι. δητήσετί ΜΕ, κ ̓καϑως εἰπὸν Ὅς ἰουδαιοις, ὧπ 

ὅπου ὑπᾶγω ἔγω, ὑμεῖς ῳ ἰδαυαῶϑε ὀλϑν, κ' ὑνν λέγω ἄρτι. 

Ἐντολίωυ καινίω διδωμιύ ὑμιν, ἵνα ὠγουποτε Σλλλήλοι,"" καϑες 

ἡγαπησοι ὑμας, να κι ὑμεις ἀγαπατε δρλήλοιρ. ἐν Ούτω γω- 

συζ)παντες ὃ 0ΤΙ ἐμμοι ὶ μαϑηταὶ ἐξέ, ἐὼν ἀγαπην ἐχηδ ὧν δλλήλοις. 

Λέγέ οἰυπτὸ Σίμων Πέφος, Κύδμε, ποὶ ὑπαγ4ς: Απεκρίϑη. οἰμπτὼ 

ὃ ησοις, Ὅπου ὑπάγω, ἘΠΕ ΥΜΡΝ γα υ ἀκολθυϑῆσοω, ὕρερον 

δ ἀκολουϑήσᾳς μοι. Λέγά ἀυπὸ ὁ 0 Πέζος, Κύρκε, δια αὶ διιυα»- 

μαὶ (οι ἀκολουϑήσοι! ΌΤΙ; Τ' ἢ δ ψυχίω , ὑπέρ ΩΝ ϑήσω. Απε- 

ὑπὰ αὐτῷ ὁ Ἰησοῖ 5 Τίωυψυχέαωυ (ου ὑπὲρ ἐμιού ϑήσφο: ς Αμίω 

ἐμὴν λέγω (οι. οὐ μὴ ἀλέκτωρ Φωνήσέ ἕως οὗ ἀπουρνήση, Ν 

ταις." Μη ̓ δαοσεάτ ὑμθμη ᾽ καρδία. πισευέτε εἰς ἃ 

Θεὸν νὴ εἷς ἐμιε πισεύετε. ον τῇ οἰκέᾳ Τῷ τ πα ς μο μϑυ μοναὶ “πολ-- 

λα εἰσιν. εἰ ὃ μή, εἰπον ἂν ὑμάν, ποράύομαι ὁ ἑτοιμάσαι ΤΟΤτΟν ὑ-- 

μᾳν. ἊἾ ἐὼν πορδυϑω “ὃ ἑτοιμάσω ̓ ὑμαν τῦπον, πολιν ἔρχομαι; 
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ΑΙ  «ὐναλήψομαι ὑμας τϑὸς ἐμαυτὸν, ἵνα, ὅπου εἰμι ἐγω, 

"ὦ ὑμεῖς ἥτε "ἡ ὅπου ἐγω ὑπαγω δἰεῖδατε, τὰ δ σίω ὁδὸν δἰδατε. Λέ 

γ4 αὐτῶ Ὁ Θωμαξ, Κύραι, “» δἰδαμδυ πο ὑποἰγφοιὰ Ὁ πῶς δέωνα, 

μῖθα πίω ὁδὸν εἰδέναι: Λέγέ ἀυπὸ ὁ ὃ ἴησοις, ἔγω εἰμ ή ὁδὸς κὰ Ἂ 

ἡ ἀλήϑηα καὶ ή ἱ ζωή. ἐδεὶς ἔρχεται χϑϑς ῷ πατεροι,εἰ ἐω" ᾿ δὲ 

ἐμιοὸ. εἰ Εἰ ἐγνώκατε μξς Καὶ τὸν πατέρα τ ἐγνώκειτε δὺ, ̓  ατὶ 

ἀρ τι γινώσκετε αὐ ηὸν, Ὁ ὁ ἑωραίκατε αὐτὸν. Λέγφο αὐτῷ Φίλισ- 

πος, Κύρας, δεϊξονὴ ἡμὰν τὸν πουτέρϑι, "ἡ ᾿ ὄρχει. ἡμιν. Λέγᾳ οἰυπτὸ 

ὁ ἴησοις, Τοσοῦτον φόνον μϑ ὑμὴν ΠΥ σχ ἔγνωκας ω Φί. 

λισασε;ὁ ἑωρᾳκῶς ἐμέ, ἑωροικε τὸ πατέρ Ο πῶς συ ̓λύγής, 

Δέξον ἡ ἡμαν τὸν πατέροι: ; οὐ πισεύεις ὅτι ἔγω ον τῶ πασθά, καὶ 

ὃ πατήρ ον ἐμοί (ὅτ; Ταῤήματα ἁ ἁ έγω λαλῶ ὑμῖν, Ω ̓ἔμαυ- 

τοῦ οὐ λαλῶ: ὁ δὲ πατήρ ὃ ον»  ἐμιοι μων, αὐτὸς ποιέὶ τὰ ἐρ- 

20. πιρεὐετέ μοι ὅτι ἐγώ ἂν τῷ πατεᾷ ὦ ὁ πατήρ ἐν ἐμοίεἰ δὲ 

μή ̓ δια ΐᾳ ἔργα αὐτὰ πισευετέ μοι. Αμαν ἀμνήν λέγω ὑμῖν, ὁ 

πιςεύων ἧς ἐμέ, ΧΟΥΣῚ νον ἃ ἐγω ποιῶ, καίκαινος ποιήσά, Ὁ μείζο- 

να ζούτων ποιήσφ; ὅτι ἔγω χοθϑς τὸν πατέροι μου ποράσομαι, καὶ Ὁ 

ὃ, τι ἂν αἰτήσητε ̓ὠὡνΊῳ ὀνόματί μου, ζυτο ποιήσω, ἵνα δοξα- 

δῖα ὁ ὁ πατὴρ ἐν]ῳ ὑῳ. ἐαντε αἰτήσητε ἐν] ὀνόματ μου, ἔγω. 

ποιήσω. ἐὰν ἀγαπῶτέ με,ταὶ ὠντολας τα ἐμας τηρήσοιτε. ΩΣ ε- 

γὼ ἐρῳτήσω Φ πατέρα, ἄλλον χϊράκλητον δωσᾳὺ ὑμιν, ἵνα 
Ι ἵ 

μδμη μ8 ὑμὴμ εἰς τὸ τὸν αἰῶνα, “ὃ πνευμὰ τὴς ἀληϑείας ; ὃ ὁ κο-- 

ὐνρλς οὐ ὅ᾽ διυαται λαξειν"ὃ εν ου ̓ ϑεώρει, αὐηὸ, οὐδὲ γινώσκει αἰ-- 

τ. ὑμεῖς δ γινωσικίτε αὐτὸ, ὅτι ποὺρ ὑμαν μδυει, Ὁ), ἐν ὑμὰν ἔφα. 
ο {ἡ 

δκ ἀφήσω ὑμας ὀρφανοι' ἔρχομαι ασϑϑς υμέδοι Ετὶ μικρὸν Ω 

ὁ κόσμος μεδϑ ἔπι ϑεώρει, ὑμεῖς 2 ) ϑεωρεϊτέ με ὅτι ἔγω ζω, καὶ 

ὑμεῖς 'ς δὶ σξαϑε.ον ἐ ὑκείνῃ Τῇ ἥμεροι γνῶ σέοϑε εὑμεὶς ὅτι ἔγω ΧΎΡΙ 

πατεί, μοῦ, Οὐ ὑμεῖς ον ἐμοὶ, κάγω οΨ ὑμῖν.Ο ἔγων τας ἕντο- 

λάς μου κ τήρφον αὐταρ, κεῖνος. δξην ὁ ἀγαπῶν μαεβ δὲ ἃ βγαιι 

πὼν ω ἀγαπηϑησέ)ι χοῦ 5 5 παῖς μϑυ,ὸ ἔγω ἀγαπήσω αὐ-- 

Τὸν, κ) ἐμφανίσω οὐνπτὸ ἐ ἐμαυτὸν. Λε ἀυπὸ Ἰούδας. « ΟΕ Χο ἴσκα 

ἐκώτις, Κύρ ε, τ γέγονον ὅ ΟΤΙ ἦμαν μέλλεις ἐμφανίζῳ δίσε: 

τὸν, καῇ ᾿ οὐχὶ) ( κό οὐάνται Απεκρίϑη ὁ 0 ησοι ς Ὁ εἰ εἶπέν εἰυπὸ. ἔων 

τις ἀγάπα ΜΕ, 'τὸν λόοον μου τηρήσῃ, Καὶ ὃ πατήρ μου ἀγαπή- 

σά αὐτὸν' 

ρκὴ 

σ᾽ 

“μη ς 



ΚΑΑΘ Νὰ 9 
ΕΝ αὐτὸν, ς χσθϑς αὐὐηὸν ὑλάσομϑθα, ὦ μονίω ΜΝ ἀντ ποιή- ΩΝ 

μα σομδι. ὁ μηὴ ἀγαπῶν με, “ὖν᾽ λόχοις μου οὐ τηρέϊ. ἢ ὀλθλος ὃν 
ἀκούετε, ἐκ ἐσιν νέμιος, »λα 78 ἰ πεμυψαντὸς με παῦϑ6. Ταῦτα 

ρλβ' λελουλήκου ὑμᾶν ποῦρ ὑμῖν μδρων: ̓  ) δὲ  φρράκλητος 5 πνεῦμα 
Ἂ ἅγιον, ὁ πέμψά ὁ ὁ πωτὴ ρῶν τῷ ὀνόματί μου; ἐκεῖνος. ὑπο, ς δι- Κίφαιδ 

ἰὥπ.ς δωξᾷ πατα. ΑΚ υὐπομινήσφυ ὑμας παῦτα ἃ εἶπον ὑμῶν. εἰρίωυίωυ 

ἀφίμι ὑμᾶν, εἰρηνίαυ τίω ἐμίω δίδωμι ὑ ὑμῖν οὐ καϑῶς ὃ κο-- 

σμιος δίδωσιν. ἔγω  διδωμιὺ ὑμῖν .μιϊζα βαονεεδω ὑμ)μὴ ἥ ΚΡ 

δια μηδὲ διλιατώ: Ηκούσατε ὅπ ἐγω εἰπὸν ὑμιν, Ὑπαγω καὶ 

ἔρλθμαι τϑθς ὑμαρ' ε ἠγαπῶτε με, ἐχάέρηπε. δ, ὅτι Εἶπον, ΜΕ: 

ρόνομαι τϑϑς Σ παιτέροι ὅτι ὃ πατήρ μου Ὁ μου χ. Ρ 

γώ Εἰ ρα ὑμῖν πρὶν πρέάχ, ὃ ἵᾳ ὅταν γένηται, πισεύσητε. ἐκ ἔπι 

ὟΝ πολλά λαλήσω μεϑ. ὑμὴν: ἐρχί) γἢ ὁ 0 Κ κόσμε τούου ἄρχων, 

ων ὑμοι ̓δκ ἐμ οὐδὲν. Αλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κό ἄμ ὅτι ἀγαπῶ 

δ᾽ πατέροι, "ἡ καϑῶς᾿ ὠνετείλοιπο μοι ὁ πατορ, ὕτω ποιῶ. Ἐγείς ζω 
βέρνξ, ἀγωμυ ὄντευϑεν. ἔγω εἰμ ἥ ἀμπελος ἥ ἀλη [ξ 55. ΧΩ 

᾿ῥμες Ὁ κλή- ϑινή, δ᾽ Ο ̓ πατῆρ [εξ ὃ )εώροϑς! 6.1. παν κλημα Ψ μοι μὴ φε- Ματβ.ε.Ἐ 

"ὗἱ βὸν καρπὸν, αἼρει αὐτο" "ἊΣ πῶν “ὁ καρπὸν Φέρον, καϑαύρεις αὐ, 

ἵνα, πλεῖονα, καρπὸν Φέρῃ. ἡδαὺ ὑμεῖς ̓καϑαροὶ ἐςξ δια τὸν λθ- Κεφ..γ.Β 

γϑ ὃν λελδίληκα ὑμαν. μείνατε ω ἐμοὶ, καίγω - ὑμιν. καϑως 

ΩὉ λῆμα οὔ ̓ δαυ ἠδ χαρπον Φέρεν ἀῷ ἑαυπτοΐ, ἐὰν μη μείς 

γῇ ὧν Τὴ ἀμπέλῳ, ὀὕσως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐαν μῆς ον ἐμοὶ μείνητε. 

ἐγω εἰμὴ ἀμπέλος, ὑμεῖς ᾳ κλήματα. ὁ μδυων ὁ τε ἐμοὶ; 

καῤγω ον αὐτί" ἔοι: Φέρει καρπὸν πολμὺ ὅτι χώξίς ἐμού 

οὐ δυναοὃς σίοιειν οὐδὲν. Εδν μη τις μέ εἰν ον ἐμοὶ, ἐδλήϑη ἔξω ᾿ς Κρλα 

ὡς ολμα, ἴι [ ὀξηρανϑη, Ω σίλυαοισιν αὐτῶ, χα εἰς πῦρ 

Ρλ7 βαλλοισι, Ἢ καλέται. ἔων μείνητε ων ἐμϑί, καὶ ζ ῥήματα ἀὐὰ 

ον ὑμὴν μείνη,ὃ ἐὰν ϑελητε ̓αἰτήσειϑε κοῦ ̓γϑρήσεται. ὑμῖν. Ο Β 
ἐν ἀεὶ. δ΄. οχ Ούτω ἐδοξ αἰ ϑϑη ὁ ὁ πατὴ β μόν, ἵγα καρπὸν πολιὰ Φέρητε Ὅν δεξὶ ͵ 

Η σε ἐμοὶ μαϑηταί. Καϑῶὼς ἠγάπησε με ὃ παιτηρ, καἰ γώ ἠγα- τ᾿νΥ 

πησοι ὑμαρ"μείνωτε ὃν τὴ ἀγαπι τὴ ἐμνη. ἐὼν τὰς ὀντολας μοὶ 4} 

τηρῆσητε, μδρειτος ον Τὴ ἀγωώπη μοῦ» καϑως ἐγω τας ὀνπολῶς “- 

παϑϑς μου τετήρηκαι, ω μδμω ἀμῇ ον τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ΜΞ 

4}.84 λϑῤληκαύμιν, ἵνα ἡ χαρθὲν ἡ ἐμ! ὧν ὑμιν ἡμείνη᾽, Κοὴ ἡ χαροὶ 
ἢ.1. 

| 
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ὑμὴμ πληρφϑη.. ̓ Αὐτι ἄξην [ὲ ἐντολὴ »: ἐμὴ ἣ να ἄγαπατε 

β λγληλοίς, καϑῶως ἠγάπησε ὑμας" μείζονα ταυτῆς ἀγαπὴν »Ἀ 

Δ σι 

᾽ν 

οὐδεὶς ἐχή, ἵνα Ἴἐς τίεὐ ψυχίω, αὐτοῦ 9η ὑπέρ τὴμ Φίλων ἶ 

αὐτοώ. Ὑμεῖς φίλοι ἡ δὶ ἐξέ, ἐὰν ποιῆτε ἐἰο ἔγω ἐντέλλομαι ρὰς 

ὑμῖν. ὑκέπι ὑμας λέγω θέρει. ὅτι ὁ ὁ δδυλος ἐρε οἶδετι ποι 
ἀμ ὁ ὃ κύρκος' ὑμας ̓  ἐρηκα φίλοις, ὅτι παντοι ἀ ἤκουσε πα-- 

τ ὅ' παϑφς μου, ἐγνώφασει ὑμῖν. οὐχ ὑμεῖς με ὀξελέξαϑε, 

δλλ ἔγω ̓ὀξελεξαμίω ὁ ὑμας, καὶ ̓ἔϑηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπα- 
γητε, καὶ καρπὸν Φέρητε, χα" ὃ καρπὸς ὑμὴμ μδρη" ἵνα ὃ ὁ ἴεν μ 

αἰτήσητε ὃν πατέροι ἐν Ἴῳ ὀνόματί μου, δὼ ὑ ὑμῖν. ταῦτα οψ-- 

τέλλομιαι ὑμῖν, ἵνα ἄγαπατε δλλήλοις. εἰ ὃ χόσχμος ὑμᾶς μι 

σεῖ, γνώσκέτε ὅτι ἐμε τέρτον ὑμὴν μεμμίσηκεν. Εἰ Ἴ Οὐ κῦ- 
δρϑαν ἧτε, ὁ κόσμιος δ “ὃ ἰδέον ἐφιλφ' τι δὲ ἐκ τού κά ἐρινν τς 

ἐσέ, ΝΣ ἐρω ̓ὀξελεξαμίω ὑμας γὰ ἥ' κόσμου, δια υτο μισεῖ 
ὑμας ὁ κόσμος. Μνημιονάγετε δ ΠΤ λόρου οὗ ἐγω εἶπον ὑμῶν, Οὐκ Ἶ 
ἐς! δὸυλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτῷ. εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, Θύ ὑμας μ 

-διωξοισιν' "Εἰ ἰῷ λόρον μου ἐτήρησειν, κοι ὃν ὑμέηδον ΤΗρη (ου-- ᾿ 
, | ᾽ γ᾿ λα ταῦτα παύτο νοι ὑμῖν δια ὀνομα μου, τι μὰ 

ὧι οἱόίδασι “ὃν πέμυνψαντα με. εἰ μη ἤλϑον καὶ ἐλούλησοι αὐτοῖς, 
ἀμδοπαν ἐκ εἰχον' γεν » δὲ τεϑφασιν ἐκ ἔλϑισια «ρα τῆς ἀμδρ- 
ας αὐδῇ». Ὁ με ἐ μισῶν, κ, ὃ πατέρα μου μισεῖ. εἰ ἐ ἔργα μή ς 
ἐποίσει ὧν αὐροις, ἁ οὐδεὶς ἀλλθ’ πεποίρραν » ἀμδρπαν οὐχ εἰ 

"μέ ΕἸΆΟΥ" γεν ἢ καὶ ἑωρφίχασι, Ἂ μεμισήκαισι Κα] ἐμέ Ὁ ὧν πατέ- 

μὲ 

Γ μουν. δ να πληξῳϑὴ ὃ λόγος ὸ γεγραμμένος ον» Τῷ νό γο-- 
μωαύτων, ὅπ ἐμάσησον ὡ δῶρ εν . των δὲ ἔλιϑη 0 αὔδα. ιζ 

κλήτος, ὃν ἔγω ̓πεμυψω ὑμῶν ὰ 5 5 πα δὸς, τὸ πνῶῦμα τῆς ἐ- 
ληϑείας, ὃ πουρα, “ ᾧ πα ζος ὀκπορόυ), ἐκεῖνος μδρτυρήσᾳ θὰ 
ἐμού"ᾷ ὑμεῖς ω  μδῤὶὰυρεῖτε, διὰ ΕΝ ἐὥρχῆς με ἐμιού ἐςε. 
Ταῦτα λελοίληχα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαιλιόθίοτε" .δστοσίμυα-- μας 

γώσοις ποιήσοισιν ὑμας" ΜῊΝ ἐργᾷ) ὦ « απαρ. ὃ  λπυκτείνας ᾿ 
ὑμᾶς, δυξῃ λατρείαν Ζυθοσῷ [ωϊᾷθ εῳ..᾿ καὶ ταῦτα ποιής- 
ἀδεξαν μιν ὅτι ἐς ὀγνωσοιν Ὧ πατέρα οὐδὲ ἐμιέ. ἀλλα ταῦτα 
λελάληκα ὑμῖν, ἵγα ὅταν ἔλϑη ἱξ ὥροι, μνημονόσητε αὐτῶν, 
ὅτι ὥῳε εἶπον ὑμιν. ποτα: δὲ ὑμὴν ἐξ Φρηδὴς ὃ 5. εἶπον, ὅτι δ μ 

“Φ, 

βὥξεν-.- 
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ΚΑΤᾺ ἴΩ ΑΝ. τ 
ὑμημημίω: γαω υ δεύ ὑπώγω χοθθς ὃν πέμψαντά Με, Ὁ οὐδεὶς 

ἐξ ύμημ ἐρῳτα ΜΒ πού ὑπαγός:; ὌΝ, ὅτι ταῦτα λελοίληκω ὡς 
λλ » 

μέν, ἥ λύπη πεπλήφῳχεν ὑμὴμ: πίω καρδίαν. Αλλ ἐγώ τ ἀλή- 

᾿ΉΔ λέγω ὑμᾶν, συμφέρει ὑμῖν ἵγα ἔγω ὠπέλϑεν᾽ ἐαν ».» μὴ 

ἀπέλϑω, ὁ παροίκληγος ἐκ ἐλδ ἰαβεσὶ τες ὑμαρ' ἐὰν ὃ ) πορά;»- 

ϑω, πέμυψω αὐτὸν τϑθς ὑμας ΧΟΝ ̓ ἐλϑων ἐκεῖνος ἐλέγξει ῷ 

μὴν «ρα ἁμδρπας Ἂ ΣΣ διχαιοσίμης κα! αἴϑὰ κρίσεως. 

αἶα ἁμδρπας μδυ, ὅτι ου πισεύοισιν εἰς ἔμε ΩΣ δικοιοσύ- 

γῆς Ὁ, ὅτι τϑϑς τὸν πατέρα μου  ὑπαι γώ, αὶ δὰ ἔτι ϑεωρεῖτε με 

φὩϑα δ κρίσεως, ὅτι ὃ ἄρχων ΤΩ κόσμου Ούτπου κέκριται. Ἐπ 

πολλὰ ἔχω λέγηνυ ὑμι, ΣᾺ οὐ διε αεϑε βαραζειν αὐρπι' ὅταν. δὲ 

ἐλϑη ὀκαινος, τὸ πνῶμα της ἀληϑείας ὁδηγήση ὑ ὑμας εἰς ποιοῦ 

τίω ἀλήϑέαν ου "1 ̓ λοιλήσφ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, δλλ ς ὅσοι δ " ἀἰκούση 

λουλησᾷ, καὶ ἃ ἐραθμῆυα δύαπελει ὑ ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμέ διξάσ, 

ὅτι ον Τ8 ἐμοῦ “λήψεται, τὸ ἡ ὀὐαπελειὺ ὑμῶν. Πάντα ὅσοι ἐχή ὁ 

πωτῇ Ρ, ἐμά ὅξτ: “δια ῦτο εἰ εἶπον ὅτι “" ἐμοῦ λήψεται, ἃ ὁ ἀὐαί 

[ἐλει ὑ ὑμῖν. ᾿ Μικρὸν καὶ᾿ οὐ ̓ ϑεώρειτε ΜΕ, και πώλιν μικρὸν χα 

ὄψεῶε, με, ὅτι τι γω ὑπαγω χσϑθς ῷ πατέροι. Εἶπον οιΐὸ ὡμ ἢ 

μαϑητῶν ἀὐζ εϑς Χλλήλοιρ, 1 διυτὺ 0 λέγ ἡ ἡμιν, "ἢ 

κρὸν καὶ ου ,ϑεωρῶτε, χε οκοι! πεελιν μικρὸν γ ὃ ὀψψεῶε ΜΕ: ὡ, ὃ 0-- 

με ἐγω ὑπάγω χοϑϑς τὸν πατέρϑι: Ἔλεγον ον, Τοῦτος ἴξιν 

ὃ Σ λέγά, ῶ μπῇ ν; “Ἐ οὐἰδαμδυΐε λοιλή. ἔγνω ὃν ὃ ἴησοῖ ὅτι ἦϑε- 

ἍὉ αὐτὸν ὀρφνταν, κ' εἶπεν αὐτοῖς, Πρ, Οὐτου ζυττε μετ ΟΝ 

λήλων, ὅτι Εἰπὸν Μικρὸν καὶ οὔ  ϑεωρέντε ΜΈ, Ἢ ποίλιν μικρὸν Ω 

ὀψεθέ μολμίω ἀμίω λέγω ὑμαν, ὅτι κλαύσετε γω ὃ ϑρίωυήσετε 

ὑμεῖς" ὁ δὲ κόσμιος χαρ᾽σεταρὺ ὑμεῖς 5  λυπηιϑήσειϑε, δλ ἡ ὦ λύπη 

ὀμδιΡἐοχαρ ὧν γβυήσεται. ἡ μὰ ἢ ὅταιν Ζώγοτ λύπην ἔχ, ὅτι ἡλ- 

δεν ἡ᾿ ὥρᾳ αὐτὴς" ὅταν ὃ  λϑυνήσυ Σ παιδίον, κκ ὑπιμνημον λει 

τῆς ἢ θλίψεως᾽ διὰ ἀπίωυ χαρὰν, ὅτι ἐγθυνηϑη ἀύϑορπος εἰς τὸν 

κοσμ(ζ. κοῦ, ὑμεῖς οιἵν λύπην μ γωυ ὑχέτε, πώλιν δὲ ὄψο- 

μῶι μας, καὶ χριρή σέτοι ὑμημὴ καρδια κοι πίω χειρὰν ὑμὴμ 

οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμὴν, και ωΨ ἐκείνη Τὴ ἡμέραι ἐμέ ὅκ ἐρωτή-- 

σἕτε οὐδὲν. Αμίω ᾶ ἱμίω λέγω ὕμιν, “ὅτι ὅσα δι αἰτήσητε ῷ 

πατέροι οΨ τῷ ὀγόματ͵ μου, δωσ ὑ ὑμιν. , ἕως ρτδκ. ἡτήσω- 

Π.1]. 

χρν ττς 

ΧεφΦ.!οὴ.8 

ματθ.ζ. Δ, 
χα" 

μ».Ια.Τ’ 

εκ, γα. Β 

ἰακια. 

: ΒΕ ΤΈΡΕς Ὁ ὁ τούς οἷν 

ἕ Ἶ ᾿ν.. ὁ ῥὲ “ ὥος ῳ ἐν ον ἌΡ ᾿ ἿὟ ,ν εἶ 

κ᾿ ὦ πν ον δ κα ςοαι  ν ᾿ ὌΝ οὶ ν ἃ ὀςις τὶ δ ἘΝ ἤν" 

Δ ὐδόου ὥνδο, Ἡμᾶνθες γιαυὶ, »ὕς δ" ΓΟ α- ᾿ 
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τε οὐδὲν ον 7ῳ ὁ ὀνοματ μου" αἤτεῖτε, χαὶ λήνεωϑε, ὕ γα ἡ λᾶρα 

Δ ὑμήμη ἥ πεπληφφομδύη. Ταῦτα οΨ εὔδοιμίας λελαίληκα υ- μὰ 

μαν᾿ ΨΥ ἐρχέται ὥρα ὅτε ὑκ ἔτι ἂν πουροιμίαης λοιλησω ὑμῖν͵ 

δλλα πουβῥησίᾳ αδι τοῦ ποΐζᾷς ἀὐαηελω ὑμιν. ων ἐγείνη 

τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀγόματ μου αἰτήσειϑε- καὶ οὐ λέγω ὑμῶν 

ὅτι ἔγω ἐρῳπίσω ῷ πατέρα «ὍΣ ὑμὴν" αὐτὸς γα ὁπα- 
Τὴρ Φιλά ὑμας, ὅτι ὑμεῖς ἐμέ πεφιλήκατε Ὁ πεπιςεύκατε ὅτι 

έγω ̓ ὥρα τοῦ Θγος ὀξηλϑον. ὀξηλϑον αὖρα τ τ παϑϑς, ὁ ὁ ἐλη-- 

Ἄς εἰς ηὸν κόσμον, πολιν ἀφίημι ζ κὸ ὙΠ Κα] [ πορόσομια! 

χυϑὸς τὸν πατέροι. Λέρρισιν εἰυτοὺ Φῷ μαϑηταὶ αὐτῷ, ἴδε ναῦ 

παῤῥησίᾳ λαλεῖς, Χο ̓ αὐροιμίαν οὐδεμίαν λέγᾳς "νυ ο, δὰα- 

μδω ὃ ὅτι οἰδαις ποῦ τα καὶ οὐ χρείαν ἐχής ἵνα τίς σέ ἐρώτα "ον ζου-- 
Κεφιιζ,Β πῷ πισεύομδι" ὃ ὅτι Στὸ Θεοῦ ὀξηλϑες. Απεκρίϑη αὐτοῖς 0 ἴησοίς, εν 

ΟΣ : Α͂ πὰ πιςεύέτε: ; “ἰδοὺ “ΠῚ ὦρα, Ὁ γι Ὁ ἐλήλυϑεν, ἵνα ἀρ τῶν ᾿ 

Δἰοτεὶ ἕκᾳςος εἰςζα ἴδια, ο χα ἐμὲ μιϑνον αφητε, Ὗ τ εἰμι μὸ- 

ἐπ ὅτι ὁ πα τὴ " μέτ' ἐμοῦ 651. Ταῦτα λελοίληκα ὑμῖν ἵγο ὃν ἐ- ν᾽ 

μοι ἱ ἰρήνίευ ὁ ἔχητε. ον πῶ κόσμῳ θλίψιν ἔξιτε ἀλλα ϑα ρσείτε' 
Ἰ ιξ ἐ ἐγω γενήσνκαι ̓  ὁἀρανε νι Ταῦτα ἐλάλησεν 0 ἴσοις, ἢ 

᾿ ! Ε ΧΥΓ ἐπηρε (ὅν. ὀφϑαλμοι  αὐτού εἰς Ἣν οὐρανὸν, καὶ εἰπε Παρ, 

ἐλήλυϑεν [ὰ ὧρα, δοξασὸν σου “ὃν υἱὸν, ὕα καὶ ὃ ἡός (υ δυξε,- 
Μαΐθικ..  σἩ σ᾿ ᾿καϑὼς ἔδωκας οὐυτὸὸ οξοισίαν πα σης σου κῶς, ἵνα ποῦ ὃ 

δίδωκας ὐπὸ, δῶση, αὐτοῖς, ̓ζωίω αἰώνιον. ̓Αὔπι δέ ἴξιν! ἡ τ ιἀπί, 
ὦνιος ζωή, ἵνα γνωσκωσι σε Ἂν μόνον δληϑινὸν Θεὸν καὶ ὃν 
ἀπέρφλας ἰησοιώὼ Χρκρον. ἐγω σέ ἐδοξασοι δι τὸ τῆς γῆς" τὸ ἐρ- 

ον ἐτελείωσοι ὃ δέδωκας μοι ἵνα, ποιήσιυ , καὶ γα υ δόξασον. (με 
σὺ πώτε ρῳρά σεαυτῷ » Τῇ ἡ δοξη ἢ ἡ Εἶχον τσϑ9 τῷ τον κόσμον ᾧ φῇ 
αὖρα ὦ Εφανέρφοσοι Ὁρὰ 9 ὄγομα Ὅις ὃ ἀνϑοθόποις οιξ δεδω- 
καί μοι ὡκ τοῦ κόσμου. ((υ σευν,κὴ ὁ ἐμοὶ σοΤΟῖΣ δέδωκας, )καὶ 
ῷ λθϑον (οὐ 1 τετηρήκασι. γι ̓ἐγνωκαν ὅτι πανται ὅσον δέδωκας Εἰγδ 
ΜΟΙ, να (οὐ ὄξιν: ὅτι ζὰ ῥ ῥηματα ἃ διδωκαίμοι, δέδωκχᾳ αὐ- 

Κεφιιςιὰ τοῖς, Καὶ! αὐτοὶ ἐλοκίον; κα "Ἢ ἐγϑωσαν δληϑῶς ὃ ὅτι ἄρα (δ ὀΐξηλ 
Ἶ νον ῤ δι σευσαν δῇς σύ Με ἀπεςῴλας. ἔγω Ὡϑ 2 αὐτῶν ἐρῳ-- 

τῶ " οὐ θὰ Τῷ Τρ κόσμιου ἐρῳτώ, λα τδὰ ὧν ̓δεδωκαΐ μοι, δἷς 
(οἱ εἰσι"ὰ ὁ ἐμὰ . παν ταο σοὶ ὅδ, χα! ὰ σαὶ ἐμὰ, "ἡ δε ξαοβναι 
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ὧν αὐτοῖς. ΟἹ ἐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμιῷ, καὶ οὗτοι ὧν τῷ κὀσμίῳ 

εἰσί, ἢ ἐγω τσϑθς σέ ἔρχομαι: ποτ γε, τήρησον αὐτοις ὧν 

τῷ ὀνόματι ἰ(ου,᾽ οιὶ ̓διδῶκας μοι, ἵνα σιν ἐν καϑαὺς ἡμιῖς. πε 

ἤμίω με αὐτῶν ὠν7Ἴᾷῳ κό κοσίχω, ἔγω ἐτὴ βωιβ αὐτους ̓ ἀν Τῷ ὀνό ὀγο-- 

μαπ Ἰ(ου: νὴ δυδωκαξ μμοι ἐφύλαξα; ᾿ οὐδεὶς Φ αὐτῶν ἐς Γ 

πω λέτο, Εἰ μη ὃ ἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἥα ἡ ἱγραῷη πληρφϑῆ: γυω Δι. ρη.Β 

δ τϑεθς Ἂν ὀρλθῥεαι, καῇ ταῦτα λοιλώ ον τῷ τυ κόσμῳ, ἵνα ἐχώσι 

ηἰωὼ χρᾶν: πίω ἐμίω πεπληρομδμίω εν αὐτοῖς. ἔγω δέδω-: 
ἵᾳ αὐτοῖς ῷ λόσον (ου, Ὁ ὁ κόσμος ὀμιίσησεν αὐτου, ὅτ δ. εἰ-- 

σὶν ὦν ἐξ κόσμου, καϑως ἐγω ἀκ εἰμὶ ὡϑ Τὥκοσμου. σχ ἐρῳς 

τῷ ἵγα ὦ αὐρῃς αὐτιὰ ἐκ ποῦ κόσμου, ΣᾺ ἵνα ι τηρήσης αὐτοις κι 

Τῷ πονηρου. κα’ κόσμου ἐρι εἰσὶ χαϑῶὼς ἐγώ. ον τοῦ κὸ πόσμία ὅκ 

εἰμί. ̓Αγασον αὐτου ον ΤῊ ἢ ὠληϑείᾳ (ου. ὁ λόγος ὅσος οἰληϑεαΐ 

ὅΞ. καϑῶς ἐμέ ἀπέεηλας εἰς ᾧρκό πρὼὰν κοίγω ἀπέςφλαι οἰ)-- 

γοιῦ εἰς τον κόσμον, Ω ὑπέρ αὐτῶν ἔγω ̓ὡγάζω ἐ ἐμαυτὸν, ἵνα; β Ἵ 

Ο αὐτοὶ ὠσιν ἡγασμδροι ὧν ἀληϑείᾳ. Οὐ αὐϑ τούτων ἡ ) ἐρωτῶ Ϊ 

μόνον, δλλά κὰ Ὰ πεὰ δι πιρευσόντων δια ἐς λόφου αὐτῶν εἰς ἐ- 

μέ" να παντὲς ἕν ὥσι »καϑῶς. συ πατερ ον ὁμοὶ, κάγω οΨ (ἱ, 

ἵνα {4:1} αὐτοὶ ων ἡμῖν ἕν ὥσιν" ἵγα, ὁ κόσμος πιςεὐση ὅτι σὺ με ἁ- 

πέςήλας. Και ἐἔγω πίω δοξαν [ὡ δέδωκας μϑι, δέδωκα αἰὐ-- 
τοῖς, να ὦ ὡσιν ἐν καϑτὺς ἡμεῖς ἕν ἐσμέν. ἐγὼ ων αὐτοις, αὶ σὺ 

ων ἐμοὶ, ἵγα ὥσι τατελειώ μέρ εἰ εἰς ἕν᾿ κα ἵγα, γινωσκῇ ὃ κόσμος 

ὅτι σὺ ΜΕ ἀπέσφλας μὰ ἠγαπησοις αὐτοῖς, καῖδτς ἐμ ἠγαπησα. 

Παίς, οιὲ δέδωκας μοι, ϑέλω ἵνα, ὅπου εἰμ ἐγω, κῴκεινοι ὥσί 

μϑει ἐμοϑ γα ϑεώρφοσι τίω δόξαν τίω ἐμίω ἰὼ Χ ἐδωκαέμοι, τος χακδοῶ ΟΝ 
ὅτι ἠγάπησας ΜΕ ἐσὲ. ) καταβολῆς κόσμου. ἶ Πάτερ δίκαι, κοι β 

ὃ κόσμος ̓  Κ ἔγνω, ἔγω ) δὲ σε ἔγνων. ΩΝ 0Ι ἐγνωοῦ ὅτι συ με 

ἀπέσφλας' κ᾿ ἐγνώθασαι αὐτοῖς “ὃ ὄνομα (ου, Ο γωρί στ. ἵνα ἡ 

ἀγαιπη: [ὸ ἡγωπησοι με,.ν αὐτοῖς ἡ κάγω ὡν αὐτοῖς. 

Ταυτα εἰπὼν ὁ ἴησοις ὀξηλϑε στὴ Ὅς μαϑηταῖς αὐτοί πέ πέ-- ῃ Ματθκοῖ 
μ)..1." 

ραν Φ ̓χέμαῤῥου Ω Ἔ κέδρων, ὁ ἰὼ κηπος. εἰς ὃν εἰσηλλϑεν ἄβῃπ ἙΝ Ως 
ν δὶ βι.Βασ...Ὲ ΤΕ 

τὸς ᾧ οἱ μαϑυται αὐξ. 164 νὴ Ἰούδα ὁ ὁ αὔρα δλιόνι αὐ Ὁ τὸ ᾿. 

πον, ὅτι πολλάκες σίωήχθη ὁ ὁ ἴσοις ἐκεῖ μ᾽ ἢ Ὁ μαϑητῶν αὐπού. Ματθοχς.Ἑ 
,)».1σὴ.Ἑ 

Ὅ οΨ ἡ Ἴδας λαξων τ Τ᾽ ασέιραν νὰ ὡκμ ἿΥ  ἀρχεδέων κὴ Φαρισοίων λόκκ β. ἑ 
Ώ. 11. 

' 
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ὑπηρέτας, ἐρχᾷ) ἐκεῖ μ᾽ φανῶν κ᾽ λαμπάδων ὦ ὅπλων, ησοῖ 

οἷ εἰδοὺς παύτα Ὧὰ ἐρχϑμϑνω ἐπὶ αὐτὸν, ἰξἤϑων εἶπεν αὐτοῖς, 
' ον 4 3 4 ᾿ο λ -“ ! 

Τα ὅπτειτε: Απεκρίϑησων ἀμπτὸ, ἰηίοεν ῷ Ναζωραιον. ΛΕ 
ΤΥ, ἂ- Ὁ" Ἵ Ι » ἐπ} ἘΠ ἢ ς ᾿ 

αὐτοὶς ὁ Ἰησοῦ; Ἐγὼ εἰμ. Εἰσηλει Ὁ ΚΟΩ Ιουδας ὁ ᾳρῥοωσιδεὸις 
6.5 ἴα φῇ ε 5. τ 5 ἫΝ Μ Ω Ι»ν  ν 

αὐτὸν, μετ᾽ αὑτῶν ὡς οὐ εἰστέν αὐτοῖς, Οτι ἐγώ εἰμ, τη λον 
ὔ ' ΠῚ " » Γ᾽ Ι ἴυά Ἢ 9 

εἰς ἃ ὀπίσω, αὶ ἐπέσον χαμῶ. Πάλιν οἱ αὐτοιᾷ ἐπηρώτησε, 
ΖωΣ ὩΣ αν δ Ἵ “ΜΝ ἱρι 4 Ζ΄ « 4 

Τνα ζητειτε! Οἱ ἡ ΕἸ ἼΟν, [ηίοιν Ναΐζω ρβώγον. Απεκρίϑη ὁ 1η-- 
-» “» ς΄ ς ᾽ [»ΗῪ , ἘΔ Ὁ ἐβος 2 Ι 

(οις, Εἶπον ὑμᾶν ὅτι έγω εἰμ. 6 οὐ ἐμε ἔητεῖτε , ἄφετε Ουτοις 
ς " σοι ς ἂν 5 ΟΝ ὰ Ί ] 

ὑπάγῳ. να πληδφϑη ὃ λθοος ὃν εἶπεν, Οτι οιῖ δεδωκας μοι, 
4 ὁ : 5 .ς. “ΚΝ Ε 3» Ι » 

ἐκ ἀπώλεσα ὸϊξ αὐτῶν οὐδένα. Σίμων οι Πέζος ἔγων μά- 
, ς ) λ λν λ “-“ΝνὝ.» [ ΩΨ 

γαιραν, ἐξλκυσεν αὐπίω. Κρ ἐπουσε Τὸν Τὸ ὄρχερέως δουλον. 

᾽ 3 ᾽ Ι ΔΝ. “ ! 

καὶ ἀπένωνψεν ἀμ πὸ ὠτίον “ὃ δεξιόν - ἰωῦ καὶ ὄνομα τῷ δούλῳ 
, “" “ ε ἕὰ ΓΝ" Ι λ Ι ᾿ 

Μάλχος. Εἶπεν οἱὦ ὁ ἴησοις Τῷ ΠῸέετρω, Βαλέτίεωυ μαϊγαιραν 
. « ! ε λ 3 

σου εἰς τίει ϑήγυην" “ὃ ποτήο ον ὃ δέδωκε μοι ὁ πωτηρ, μὴ πίω 
, “1 φ" σοω δ ς Ξ ς ͵ Ὶ 4 

αὐτὸ; Η ον αὐσεροὶ Χο ὁ χιλίαρχος ᾿ (Ὁ κασηρέται τἧμ ἰου- 
ον ὍΝ λυ 3 ο » 

δδ!ων σίἱυέλοξον “ὃν [ηίοιν, ΚΟυ ἐδησων αὐτὸν ν ῶ πήγανον 
ν 4“ νυ ΩΦ» Ἃ συ :; ς 

αὐτὸν χδϑς Ανναν “αϑόῦτον "ἴω γὸ πενϑερὸς Ὁ Καϊαφα ὃς 
δὰ Γ ξσω ») ᾽ ἣν νὰ “ἕ [ ος 

(ὦ δρχεέρεις Τῷ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου"ευ οΚααφας ὁ συμζου- 
ον ς [ ς ν 

λᾷσας οὶ ουσίδι! οἷς ὅτι συμφέρει ἕνα αν ϑοοοητον Συτολέαϑοι 
ς ι Ι ἃ ! - 

᾿σερ τοῦ λαοί. Ἡκολούϑή ὃ τῷ ησοΐ Σίμων Πέζος ὃ Καὶ 0 
»᾽ ς τ  ὰ λυ.» δ ᾿ 3 -“ 

ἄλλος μαϑητηῆς" ὁ ἢ μαϑητὴς ἐκεῖνος ἰκυ γνωςος Τῷ ργέβει 
Ω “ΝΖ 41 9 .λ ᾽ λῶν » Ι δι 

(ψεισηλϑε τῷ ἰη(οὐ εἰς τίω αὐλίιυ Τῷ ὄρχέρέως.Ο ὃ Πέζος 
ς [ ὶ ΄“Ν Ι »ἱ ΖΝ ὌΝ. ε» : 

εἰςηχει ζυθος τῇ ϑυρᾳᾷ ἔξω ̓ ὀΐξηλϑεν οἷν ὁ μαϑητής ὁ ἄλλος ὃς 
τ λ ᾽ ἣν τς» ΦὉ ΌΝ 

[ὠγνωςὸς Ἰῴ ὀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τὴ ϑυρωρῷ, "ἡ εἰσήγαγε “δν 
ζ΄ ο ΓῚ “Δ4- ! ε ! 

Πέϑον. λεγᾷ οἱν 1ὲ ποι δεσκη ἡ ϑυρωρὸς Ἰῷ Πέτρῳ, Μή Καὶ συ 
᾽ ἣν : ΑΕ [ Ϊ τὸ ἦν " ᾿ 

ὡϑ ἢ μα ϑήτων ΕἸ Ψ ἀνϑρθθπου ᾿ὐτου; Λέγᾳ ἐκεῖνος. Ουκ εἰ μί. 
ε τὰ ᾿ ἧς λεςε ἔ ᾽ λ 

Εἰἱςηκεισον ἢ (Ὁ ὅὄου λοι Χο οἱ ὑπηρέται! ἀνϑρασων πεποιηκό-- 
Σᾶς, Υ Ι ἐκ λ» .ς '᾽ καὶ » 5. Ὅς ! 

τες, 01| ψύχος (εὺ, καὶ ἐϑερμανοντο . ἱω δὲ μεῖ' αὐτῶν οΤ|ε- 
ἐς λυ Ι.Ω ΒΌΣΝ, χὶχ ἡ ν τὶ 

ζος ἐςῶως ΚΟ ϑερμαινόμϑδυ Ὁ». Οοὐν ὄρχερέις ἡρωτήσε Τ' 1η-- 
Ων λ " ,“ » τὸ λ λ ΩΨ Ὁ" 2 ἰ 

σοὺν τα τὴμ μα ϑητῶν αὐτῷ, ο ΤΌ α τῆς διδδυγης αὐτού. Α- 
' » 5... “Ὁ 4 λ ᾽ς ! 3 

πεκρίϑη εἰυπὸ ὁ Ἰη(ού . Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλοίλησο Ἰὼ κόσμῳ" 
9 ᾿ ᾿ Ι .9 δα Ἂ ον “9. ἣν λ᾽ Ως ἯΙ. εἴ ᾿ 

ἐγὼ παντοτε ἐδιδαζω ον τῇ συ γωγῃ., Καὶ ἐν Ιῷ Ἰέρῳ, ὁποὺ 
Ἶ [ ͵ “Ὁ ]! : : λ ᾽ ᾽ Ι 

παῦτοτε (Ο ἰουδὰαιοι σμέρχον ται, Χο ον κρυπῆῳ ἐλφιλήσω ου-- 
Ι. χα". 3 τ ἢ ΦΜ σον “ αὶ.» [ ἀν 

δέν" Ὧι μεέηρωταρ:; ἐφρωτησον οὖν: ακηκοοταρ. Π ἐλοίλήσοι 

ενῇ 

Ι 

-- 

ΒἼΕΞ φ, 
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αὐτοῖς ἴδὲ ὅτοι οἰδδεσιν ἃ εἶπον ἐγώ. Ταῦτα ἢ) ἀὐυΐ εἰπόντος, εἷς 

Μ ὑπηροτ παρίφηκως ἐδῶκε ῥάπισμα, τῷ Ὁ Ἰησοῦ, εἰπῶν, Οὕτως 

Σποκρίη [ᾳ ρχερει; Απεκρίϑη ἀυπὸ ὁ ὃ ὑνοιῇ, Ἐ κακῶς ἐλοί-- 

ἀὐλώ, μδρτύρησον ἴδια “ τ κακοί " "εἰ δ καλῶς, " ἡ ὐω δερέρ:' (4- 

᾿ πέρηλεν αὐτὸν ὁ Αννας δεδειδρον χσϑὸς Καϊαφαν ΤΘρλ ες 

ρέα) .᾿ Εν: ̓ Σίμων Πέζος ἑσὼς Ὄ ὁ ϑερμαινόμῆνος᾽ εἰπὸν οι 

εἰπῇ, Μη και συ δ Τὴ μαϑυτὼν ἀρὰν εἰ; Ηρνήσωτο ἐκκῖνος, κὸ 

εἶπεν, Οὐκ εἰμί. λέγ εἰς μι Τὴ δούλων Τῷ δργιερέως,συήε- ' 

γῆς ὧν οὗ  ἀπέκονε Πές Ὁ οἷὲ ὀθῦκ ἐγω σε εἰ δὸν οὐ 7 κή ἀΠ 

πῶ μετ αὐτα: Παλιν οι ἠρνήσουτο 0 ὁ Πέζος, ς ὄϑεως ἀλέ- 

γτρ ἐφώνησεν. ᾿Αλρισιν οὐδε ὑῷ ἱμσοιίυλοτο “ α Καϊώφα εἰς 

ὁ πραγπωθκον" [ῶ δι χυδφοῖα" Κοὶ αὐποὶ ὅπ εἰσηλϑον εἰς Ὁ 

πραχτὼ Εμον, ὕαμη ̓μιανϑπωσιν, ὯΝ να Φαγωσι “ὁ ποίογα. 

ἔξηλϑεν οἰεὦ ὁ ἸΠιλοῖτος τεθς αὐτοιξ, ε εἰπε, Τίνα ἈΡΡΊΘΩΝ 

ρίαν φέρετε μὰ τοῦ ἀ ἀνϑρῶπου Ουύπυ: Απεκρίϑησων (οὶ εἶπον 

ἀυπὸ, Εἰ μη ̓ (ὦ ἔοι καικοποιος, ἐς αν (οι πουρεδῶχαμδω αὐτὸν. 

Εἶπεν οὐ αὐτοῖς ὁ Πιλούτος, Λαΐζετε αὐτὸν ὑμεῖς, ΚΟ] κου] Καὶ τὸ τὸν γὸ 

μον ὑμδμ κρίνατε αὐτὸν. Εἶπον “ὦ Ὁ οἰμπτὺ (Ὁ ἰουδῶιοι, Ημαν ὅΧ 

ἐξεςιν δποκτεῖναι οὐδένα." ἵνα ὃ λθοος χ ἦ' Ἰησοΐ πληρφοϑη, ὃν εἰ-- 

πε σημαίνων" ποίῳ ϑανατῶ ἤμελλον Σστοθνη σκειν. Εἰσῆλϑεν οὗ 

εἰς Ὡ πραιτώριον πῶλιν δ Πιλούτος, ἐφώνησε (ᾧ (Ϊ ἴησοωυ, Ω 

εἰ πεν ἀυπὸ, Σὺ εἰ ὁ βασιλεῖς ΣΧ. ἰουδα! ων: Απεκρίϑη Ἐπδν Ο 

ἰπσους, ΑφΦ᾽ ἑαυτοῦ συ ἴω λεγής,ἢ ἤ  ἀλλοι (οι εἰ Εἶπον ̓ ὡϑὰ ἐμοό, 

Απεκρίϑη ὁ Πιλοτος, Μήτι ἐγ Ἰουδαγος εἰμι Ὁ ἔθνος “ὃ σὸν 

καὶ ῷ ̓ Ὄρχιρεις παυρέδανιαὶ σε μοί. δ ὑπού!σοις ; Απεκρίϑη 

ὃ ἴησοις Η ἡαλαν ἐμὴ ἐς ἔσιν ὡκι Τ κόσμου υτωυ: "Εἰ οὶ 

Τῷ κόσμου Τύτοὺ ἰεὦ ἡ βασιλεία ἡ ὀμυ, ὯΣ ὑπηρέται δὲ οἱ ἐμοὶ 

ἠγωνίζον: "ω τὰ  χϑραδοϑτ ζις ἰουδαοις᾿ γὼ δ Ἡ ἱ βασιλεία 

ἡ ἐμη σκ ἐδίν ὀγτεύϑεν. Εἶπεν οἰαῦ εἰμππτὸ ὁ 0 Πιλαῖτος, Οὐκου ξα 

σιλέῖῷ εἰ συ: ἐηρεῖς ὁ ἴησοις, Σὺ λέγάς, ὅτι βασιλεις εἰμα ἐ- 

γω. ἐγω εἰς ἔρυτο γολβύνημαι καὶ εἰς Ὅυτ ἐλήλυϑο εἰς (ὦ ὭΣ κο-- 

ἀμεωῦς ἵνα, μδρτυρίισω τῇ ἢ δληϑείᾳ: παῖς ὁ ὧν ὠκ τῆς δληϑείας, ὡς 

κούει μου τῆς Φωνης. Λέγᾳ ΠΣ ῦ Πιλοίτος, τί δεν δληϑέαΣ 

Και ἐζουτο εἰ εἰπῶν, πίλιν ὀξηλϑε τσϑϑς (ὅν. ἴουδα! οἱ, Κα) λέ 94 

.111. 
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αὐτοῖς, ἐγὼ οὐδεμίαν αἰπαν εὐθάσκω ὡΨ ἀυπὸ. ἐσ! δι σἴυήϑήα, ΡΥ 

Ματῦ.χζ ἃ ὑμῖν. ἵνα ἕνα ὑμῖν Στολύσω ὄνῳ σὰ γα: ̓ξούλεθ οιὦ ὑμὴν α.-- 
μδο.τε.Β ἰς 

ἢ εὐ πολύσευ ἢ: ᾿ (ασιλέα, ἴυδαι ΩΝ: ἜῈκρ αὐγαοῦ οἱ πολιν παντες, ρποῖ 

᾿ ᾿ λέροντες, Μη τον, δλλα ὃ ΄’ Βαρᾳξθαν [εὐ : 0  Βαραξξας λῃς 

ΠΧΙΧ Μμαῖθιχζδ 4θ6᾽ τῆς. Τοτε οιὼ ἐλαΐζεν ὁ Ω Πιλοίτος ᾽ν ἴησουυ, ὯΣ ἐμαεί- Ἀὲ 

! ΄ ἄγαν γῶσξ. "ὰ οἱ Ἰσραπω.) πλέξαντες σέφανον ὡς ἀκανϑώων οἐπέϑυκαν 

αὐ τῇ Τῇ κεφαλὴ," ἱμαῖοον πορφυροιω φἜκέξαλον αὐ. Ὅεἐ- "μἰῆν] 

λέφον, Χαρεέ 0 ὁ δασιλεις ῥ ΄' ἵσσω ν᾿ ὯΙ [ἐδεδδιων εἰνπὸ ῥ ῥαπι- μι" 

ΘΡΑΕΤΙ Εξῆλϑεν ομυ ὑ πάλιν ἰξω 0 Πιλείτος "Ὁ λέγ αὐρεὶς, ΓΝ ρῃς 

ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἥ Ιναὰ γνῶτε ὅτι» ὐπὸ οὐδεμίαν αἰπαν εὑ-- 

θάσκω. ἐξζῆλϑεν οι ὁ ἴνσοις ἔξω, φοράν τὸ τον ἀκαγϑινον τέφα 4 

ΨῸν καὶ “ὃ πορφυροιω ἱματπιον. Καὶ λέγ αὐτοῖς, ἴδε ὁ ἀὐϑοθ- 

πος. Οτε οἰ εἰδὸν αὐλὸν οἱ ἱ ϑρχιέρεις Ὁ9 οἱυ πηρέται,, ἐκραύγα- τω 
σον, λέροντες, Σταύρφσον, καύρφσν. ̓ ΛΕ αὐτοῖς ὃ Πιλα;- ρα "ωή δ. 

τὸς, Λάξεν αὐτὸν ὑμεῖς, α σουυρφῦσοιτε' ἐγω γαρ οὐχ, εὑράσκω ρ 

Β το τ θαι. ̓Απεκρίϑησσιν ἐἰιπτὸ οἱ οἱ [ουδδοι, Ημέϊς γόον ἐπ ρ(ὰ 

γομϑυ, Ὁ καὶ Ὁ τὸν γομμον ἡμδμόφείλο Χιποϑανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν ἐὸν 
ἐν ἐποίησεν. ὧτε ὟΝ ἤκουσεν ὃ Πιλοίτος ὕπο ᾧῷ λόλον, ᾿ μάβ 

μᾶλλον ἐφοξηϑην Ὁ εἰσηλϑεν εἰς ηὸ 7 πραιτώθμον παλιν," λέγᾳ 

- Ἴῳ ἱησού, Ποϑιν εἰ συ; ; Ο δὲ ἴσοις πύκρισιν ἐκ ἐδῶκεν εἰμπὸ. 

Λέγὰ οἱ αὐὐπτὺ ο Πιλάτος, Ε μοὶ δυ “λοιλειρ δῶ οἰδας ὃ ΟΤΙ εὐ ρξ ρ6γ 

σίαν ἐγω σοι όσοι σέ 1 ἡ ὠϊξουσίαν ξ εθὰ Συτολῦσοαι! σᾷ: Απεκρίς 

ϑη ὁ Ιησοις, Οὐκ εἰχές ὀξοισίαν οὐδεμίαν κατ ἐμοί, εἰ μὴ μω 

(οι δὲδὸ μον Δύωϑεν. δια ζυτοὸ ρα διόδοις με χῶ με ἴζονα 

μδρπαν ἐχή. Εκ ζυτου ἐζήτει ὁ ὁ Πιλοίτος Σπολύσαι αὐτὸν" οἱ δ 

ἰουδὰιοι ἐκράζον, λέγοντες, ἕὰν υτον πολύσης ἐοε εἶ φ: ἴλος 

Ὧν Καισουρος᾽ παρ 0 ὁ βασιλέα, αὐτὸν ποιῶν, ἀὐπιλεγ πῶ Κα;- 

Ι΄ ἀξα Ο οἰ Πιλάτος ἀκούσας Ὅυτν ζῷ λθλον,ἢ ἡ γα ἔξω ΡΝ 

τὸν ἴησουυ . ᾽ ἐκαίϑισεν ὁ) τὉ βήματος εἰς τόπον λεγομδρον “΄. 

Λιϑοσρώτον, ἘΘραϊεί: ̓  ᾿Γαξξαϑα.Ην: 2 , «ϑρασκδυὴ 5 ὅ παιγα, 

ὥρᾳ δὲ ὡσεὶ ἕκτη "χα! Ι λέγ Οις Ἰουδαίοις, δε ὁ βασιλειῤὺ ὑ- μὰ 

μμ. .Θ δὲ ἐκραυγαιδειν, Αρον,: ἀὐρουό φαύρφρσον αὐτὸν. Δέγᾳ ᾿ρήε 

αὐτοῖς ὁ Τπιλοῖτος, Τὸν βασιλέα ὑμὴν ξαυρφσω ; Απεκρίς 

ϑησοιν (ὦ Ὄργιερεις, Οὐκ ἔχομδυ βάσιλέω εἰ μυὶ Καϊσουρα. 
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τὐοέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα συ ρω ϑὴ εἶ Παρέλδ- 
ἁ Δ λα δῷ πκὰ 0} ΣῊΝ , ᾿ ὐρκ νι ες 
(ζ (ον 9 (Ὁ ἰπσοιῶ καὶ ΑἸ γοῦν γον . Ἀ) βαςεἰζων τὸν ςυρον αὐ-- 

οἷσο 3 ! ἢ μ 
τοῦ ὀΐξηλϑεν εἰς “ὃν λέ ο μδυῷ Κρανίου τόπον, ὃς λέγεται Ε- 

μέν (ραϊοεὶ Γολοοϑαι, ὅπου αὐτὸν ἐσωυρωσων, κου μυεπὶ ἀυΐ ἄλλους 
Φ Ὁ “Ὕ ιν ΩΨ 5. Ἵ ον 4 

8 δύο ντεῦϑεν Ω; ἐντεῦϑεν, μέσον 5 "ὃν ἴησοωυ. Εγρανε 
ε » “..ἃλ 

πτλον 0 Πιλφίτος ; ΚοΙ ἐϑηκεν ΩΣ τοῦ ςαυροό' ἰω ἢ γέλραμ- Δ 

δὲ καὶ 

μΜμυῷ. ἸΗΣΟΥ͂Σ ὁ ΝΑΖΩΡΑΪΙΟΣ ὁ 
; ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩ͂Ν ἰΟΥ ΔΑΐΩ Ν.Τοῦτον 

ΦΌΤ Ὺ δ] ΕΣ ᾿ [ ΕΣ ἧς αν τὰ 
Οἱ) τον ἵμπλον “σολλοι νυ ἐγγῶ σον ἢ] Ιουδδι ων. Ο1! ἐπι ἰιυ τῆς 

! εἰς ὦ] “ ᾿ " πε, { ὃ... 5 ! 
πολέως ὁ τόπος ὁποὺ ἐξαυρῶϑη ὁ Ἰησοῦς Καὶ ἷκε γεγραμμένον 

Ἑ(ρα) οἱ, Ἑλλίωιει, βωμαῖεὶ ; ἔλεον οι τῷ Πιλούτω (2) το 
Ὁ" 4 μ λ ἡ 

Ζήέρεῖς τὴμ Ἰουδαίων Μη σρώφε, Ο βασιλεις ΠΗ] Ιουσΐδ! ὧν" 

ΣᾺ ὅτι ἐκεινος εἶπε, Βωσιλεις εἰμι ἰουδω ων. Απεκρίϑη ὁ Σ 
᾿ 7) ο έ ΩΣ οΟ ς 3 

«ὦ λοτος, Ογέλθαφα,)γέγραῷα. οΟἱοιν ςραπωτωι, ὅτε ἐςαυ-- 

ρώσων τὸν ἰηίοιν,ἔλαίον ζᾷ ἱμάτια ἀν (καὶ ἐποίησοιν τέασοι-- 
͵ ε ! Ι Ι ν ὶ ἊΣ ἰκθϑν Οὐ. 

δφὶ μιερη,, εζοί στ ςραντιῶ τῇ μμέρος,) Χο" γὸν γητῶνα, . κυ ὃ ὁ γ4-- 
᾿ »[}ν ς 9 δον : ε λ 9 « (δε φ 

τῶν ἀῤραφος, ον α' ἀνωϑεν υῷαντος δὲ ὁλου " εἰπὸν οἷν ζυδος 
Σλλήλοις. Μὴ ὁάσωμδυ αὐτὸν, λα λογωμϑυ «θὰ αὐπού. ἘᾺΝ 

γος ἔφου ἵνα [ὁ γραφη πληρω ὴ ἡ λέλουσω, Διεμεο ἐσωντοζᾳὶ - 
ἱμαϊιά μου ἑαυτοῖς, κὺ ὦ2ι τὸν ἱμματισμιόν μου ξξαλον κλῆρον. «Ε 

ς λ (δ ἘΝ γον Ὁ} 7 ς Ι! .λ ) φυ 

Θὲ μδυ οἱ ςραϊεωτω ταῦτα ἐποίμοθ. Ἑΐςηκεισον ϑ ξϑα 112) 

ξοιυρι τοῦ Ἰησοό [ὲ μήτηρ ἀυδ᾽ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μος ἀμ, 
Μαρία ἡ Οὐ Κλωπα, Καὶ Μαρίᾳ [ὁ Μα[δαλίωἠ" ἴησοις ομὦ 
ἰδὼν τίευ μητέρι, νὰ ὸν μα ϑητίευ χἰοερῶτο ὃν ἠγαποι, λέγ4 
Τὴ μηηθά αὐτού, Γυδαι, ἰδοὺ ὁ ἡός σου. Εἶτα λέγ4 τῷ μαϑητῇ, 
ἴσου 1ξ μήτηρ (ρου. Καὶ ἀπὶ ἐκείνης τῆς ρας ἔλοιξεν αὐτίευ ὁ 

; μαϑητῆς ἢ εἰς το ἴσια: Μετὰ ζυτο᾽ εἰσοὺς᾿ ὁ [η(οὐς ὅτι παῦτα 
“τ ς ἐν δ τος } | ὯΝ "" ἠδῊ τετέλέςου, ἵνα τελεί η ἡ γραφη, λέγ4, Διψω. Σ χευος 

"9 9 ! ἐδὰ Αἢ Ι [ », λιν ς οιἱῦ ἔγοειτο ὀΐξξους μιεφὸν " οἱ δὲ πλύήσωντες αὐσότίον ὀξοις Κα] ὑσ-- 
Ι ; Ρ  ἐευνΣ μπ κερε ὁ, σου πῶ τ ϑέντες, Ζετ6 ϑσήνείκουν εἰυλῷ πῷ ςομκατι. ὅτε οι ἔλο.- 

5 (133 ΤΣ Ι λ ἘΝ ὦ βε ὄξος ὁ Ἰησοις, εἶστε, Τ τε λέςο "κοι κλίνας τίω κεφαλίω, 
᾿, Ν ἣν ε ἴα. ἐν ς , Ὅλ ον στ πουρέδωκε 5 πγευμα. Οἱ οὐ Ιουόσδω οι, (να, μή μεἥη ὌΝ 7 

᾿ φαυμδὉ αὐμοναν ἘΣ Τῷ σαξξἐτερἐπεὶ Δ ἀρεαυ  ἘΘΜΡΝΝ 
μεγώλη ἡ ἡμέραι ἐκείνου τοῦ σα ( αἰτου)ἠ οφότησων τὸν Τπιλοί- 
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τῸΥ ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν Ω σκέλη, ῶ ̓ ρϑώσιν . ἜΪλϑον οἷν οἱ 

σραπιῶται, Ὁ τὸ Ὁ μἣυ χαδϑότου κατέαξανίᾳ σκέλη κα ὠλλου 

ἦν συςοιυρφοϑέντος εἰμπτὸ, ἐπὶ δὲ τὸν ἵμσοιι ἐλϑύντες, ὡς εἰδὸν ἑ 

αὐτὸν ἦδὴ τεθνηκότα, ου ,κατέαξαν ἀμ Δ σκέλη" ΨΥ εἰς τἷμ β 

σραπώτων λοίχῃ! ἀυ Φ χίωυ πλένραν ὕυξε, Χο , θι ὀξηλϑεν 

αἡμα κα ᾿ ὑδῶρ. καὶ ὁ ἕω ροικῶς μεμδρτὺ ΡυκΑ, Κα Ι Χληϑινη ἀὐῷ 
ὀξινη ἢ μδρτυρία: καάχεινος δἰδεν; ὅτι δληϑη λέγ4, ἱγα, εὑμεις: πί-- 

οὐ δὰ Ὁ φεύσητε. ὀγήνετο γαρ του το ἡναὴ 2θαΦη πληθϑηϑη, Ὅφοιῦ οὐ 
Ζα»ιβ. 58] (ντεκξι σεται αὐτῷ. Καὶ παλιν ἑτέραι γθαφη λέγή, ̓ Οὐψον- ᾿ ἀεὶ ἡ 

τὰ "᾿ς 70 Εἰς ὃν ὠξεκεντισευν. Μετ ϑ Ὁ ταῦτα ἠρφῦτησε ὦ Τιλοί- ἢ 

ΠΗ τον ὁ ἰωσηφ 0 Κῶ Αφαυμαϑουας, (ὠν μα ϑητῆς ἀνὰ "ν [ησοῦ.} 7.--- 

κρυμ μέν»: ὴ . διαὶ τὸν Φόξον Τὴν Ἰουδαὶ ων ἡνα ἃ οὐρῇ ηὃ σώμα 

τὸ Ὃ [ησού. ΚΘΩ ἐπέτρεψαν ὁ 0 Γιλοίτος. [έλϑεν ̓  δή ΒΡ ὁ σώμα 

τος Π' Ὑ Ἰησοῦ. Η λϑε: γ ἡ Νικόδν μος ὸ ᾿ἐλϑωὸνχσεθς Ν ἰησοώω νυκτὸς ζ 

Ὁ τδωτον Φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ᾿ λόης ὡσεὶ ἱλίσρας δε 

κατὸν.ἔλοιξον οὐ "ὁ σωμα ΤῸ ἰησού, κὶ »ἾὉ ἔσισοιν αὐ ᾿ὀϑονίοις Εἰ ἀρ γι 

τ, μ᾽ ΤΩ “ϑρωματων, και ϑῶς ἔϑος 51} Ὅις [ουδὰηοις ἐνταφια- , 

δι Ἦν δὲ ονΤῳ τὸ τοὺ ὅπου ἐραυραλϑη, κηπος, ΚΑ ᾿ Τῷ κ᾿ οὐῇ 

πὸ μνημεῖον καινὸν, ον ῷ ὁ οὐδέπω οὐδεὶς ἔτειϑη" ἐκεῖ οὖν διαὶ ἢ Ἷ 

τ, πεερφισμθυΐω ἩΜ Ἰουδαίων, ὅ ὅτι ἐπίις ἰωὺ ὸ μνημεῖον, ἐϑηκῶων 1: 

τ αμάρν Χ ἴησοιΐ. Τη; δ μιᾳ Π' Ὁ σαξ(ξαῶν Μαρία Η ἱ Μαϊδαλίωνὴ ̓ ) 

ἔργῷ) χοϑφὶ σκοτίας ἔπι οὐσης, εἰς Ρ μνημεῖον, ὦ βλέπει τὸν λί 
ΟΡ ἠριδρον Ομ τοῦ μνημείου. . χρέγ οἱ Ἂ ἐρχόται χσϑϑς Σ- ἢ 

μῶνα Πέδον: Κα χδϑς τὸν ἀλλον μαιϑητέω ὃ ΟΥ ἐφίλει ὸ ἰησοζ, 

ὦ λέγ αὐτὶς, Η βϑὸ ᾧῷ Κύρμον ἐκ 5 μνημείου, καὶ ἐκ οἰδοω- ' 

μδν. ποῦ ἔ δ αὐτὸν. Εξηλϑεν οὐ ουν ὃ Πές Ὁ ὸ ὠλλὸς μα- 

ϑυτῆς, Κρ ἤρχοντο εἰς ὁ μνημεῖον. ἔσρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ ὦ ὁ 

Β ἄλλος μαϑυτῆς ̓ὐεϑεδραμεΐαιχιον τῷ Πέφου, "0 ἤλϑε τεῦ- ᾿ 

τὸς εἰς "ὁ μψημμεῖον, κ) ἡ Φὔρακυψας βλέπει κείϑυα ὀϑονιώ, ᾿ 

οὐ μδυτοι. εἰσ λϑεν. ρχεται οι ̓ Σίμων Πέϑος ἀκολουϑῶν οἱυ-- 

τῷ ῶ εἰσηλϑεν εἰς μνημεῖον, Καὶ μ ΩΝ ὀϑον!α: κείμδυα, ἡ 

Ω ὙΡΟΎΡΗΝΕ δ κω ὑ θ.ϊτὸ τῆς κεφαλῆς αὐ πς, οὐ μῃ τὶ γὴμ ὀθονίων 

καΐυδωον, ϑλά χωράς ὀντετυλι)μμένον ἐϊς ας ἕνα τόπον. Τότες οὐ 
εἰσηλϑε ὩΣ 0 ὠλλὸς μαϑητῆς ὃ ἐλϑῶν τσθφοτος εἰς ὁ μνήμειον, 
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ΚΟ εἶδε, Ὁ ὴ ὀ) ίςευσεν. οὐδέπω γῶρ  ἤδήσοιν τίω λθαφίω, δη δ 

δὲ! αὐτὸν Ομ γεκρῶν ἀϑαφηναι. ̓ ἀπῆλϑον οὐ πῶλιν τϑθς ἑκος 

τοι οἱ ἱ μαιϑηταί. Μαρκαὃ εἷςήκει τεϑς "δ μνημεῖον ̓κλὰ!-- 
ουσον ἔξω. ὡς οἐν ἔκλαιε, παρέκυψεν ε εἰς Ὁ μνημεῖον, καὶ ϑεωρά 

δύο ἀήέλοιρ Ψ λάμκοις καϑεζομδροις, ὁ ἐγα χυθὸς Τῇ ἢ κεφαλῇ ὴ 

ἕνα, χσϑθς Οις ποσίν, ὅπου ὄγκειτο ἡ σώ λα ἥ Ὑ [ησοῦ. ὴ λέγρεσίν 

αὐτῇ ἐκεῖνοι Τυΐαι κλαεις: Λόγῳ αὐτοῖς, Οτ ἦραν τὸ τὸν Κύρα- 

ὃν μου, Κα τὰ δἰσῖδι ποῦ ἐϑηκαν αὐτὸν. Καὶ ταῦτα εἰπουσοι ἐγρα 

Φη: εἰς ἃ ὁ ὀπίσω. Θ ϑεώρει τὸν ἴησοιν ἐρώτα, καὶ “Χ ἡδᾷ ὅτι ὁ ἴη- 

σοις 4. Λέγ αὐτῇ 0 Ἰησοῖ, Γυϑαμῖὶ κλαιεις; να ᾧπερ; χε, 

γῇ νηδοωΐαι: ὅτι ὁ " κηπουρὸς ὅΞ1, λέγ εἰνπὸ , Κύοκε, εἰ συ ἐξάςα-- 

σας αὐτὸν, εἰπέ μοὶ ποὺ αὐπον ἐϑηκας, κάγω αὐτὸν Φρώ. Λε- 

γ4 αὐτῇ ὃ ἴησοις, Μαφια. Σσραφείσοι ἐ ἐκείνη λέγ οἰεπτὸ, Ραθ- 

βοιων, ὁ λέγεται διδεισκωλε. ΛΕ αὐτῇ ὸ ἰησοίς, Μή μοὺ «ἴ- 

ἤπου᾽ ̓(οὐπω γορ ̓ ἀυαξζέξηκα τϑθς τὸν πατέρφι μου") ποράνου 

5 τεϑς (ὅν. ἀδελφοις μου, Ὁ εἰ ἐπε αὐτοῖς »Αναβανω θοὸς ἢ: 

πωτέρᾳ »Ὁ Ω ποιτεροὶ ὑμὴμ, Καὶ Θεόν μου χὰ Θεὸν ὑμῦμἘρ- 

δ ούν, Μαεία, ἥ ᾿ Μαίδαλίεω ἀποιηϊέλλουσοι ζῖς μα ϑηταῖς ὅτι 

ἑωρφεε τὸν Κύρμον, Ὁ ταῦ τὰ εἰπέν αὐτῇ. ᾿Οὐσης οὐ " ὀψίας 

Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη τῇ “Ἢ . τὰ σαξξτων,καὶ τὰ ϑυρῳν κεκλει- 

σμένωνὶ ὅπου ἥσων οἱ Δ ᾿ σζυηίμδυοι δια ἡ 7' ἢ φόβον ὃ ' ἴου- 

δα ων, ἤλϑεν ὁ ἴησοις ας ἔσῃ εἰς “ὃ μέσον . ἴφ λέγ αὐτοῖς Εἰρής- 

᾿ ὑμῶν. Και ἴω εἰπων ἐδαξεν αὐτοῖς τοι χέρας Ο  σλό- 

ρᾶν αὑτοῦ ἐ ἐχάρησαν. οἱ ̓ Θ μαϑηταί ἰδόντες τὸν Κύοκον ς Εἰ 

εν οἱ αὐτοῖς ὃ ἴησοις ποῖ λιν ,Εἰρίων ὑμῖν Ἶ καϑῶς ἀπέςοιλκέ 

Μ᾿ ὁ πατῇ ρκάγω πέμπω ὑμας πνς ζυτ εἰ εἰπν, ̓δνεφύσησε,᾽ 

κοι ̓ λέγη αὐτοῖς, ᾿Λάξετε πνέυμα ἅγιον. δὐ τινῶν ἀφήτεταρ 

ἁμδρΐεας, ἐφιννται αὐτοῖς" δὼ τινων οὐ δὰ κεκρατίευται. 
Θωμας: δ,ς ὠκ Τὴμ δῶδεχαι, ὁ λεγο μῆνος Δίδυμος, ἕ ἀκίω" 

Ρ αὐτῶν ὃτε μλϑεν ὃ ἱησοιζ' ἐλέλονς οἱ ὁ » οἰπῷ οἱ οι ἀλλο ες 

τα, Ἑωρᾷκα μδυ τὸ τὸν ̓ Κύρμον. Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, αν μα ἰδὼ 

ΩΨ ταῖς χερσὶν ἀνῇ τὸν τύπον Τὴν ἥλων, Καί ̓βάλω τὸν δεέκτυ- 

λον μου εἰς τὸν τύπον τὴ ἥλων, κ βάλω τέων χεῖροὶ βοῶ εἰς Υ 

πλόυρὰν αὐτὸ ἀν ἡπισεύσω. Καὶ μ᾽ ἡμέρας ὀκτῶ πώλιν 
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θὰ, ΕὙΥΆΑΚΙ, 

ἤσουν ἔσω οἱ μαϑηται αὐδῶ, καὶ Θωμας [βεαῖ αὐτῶν" ἐρχόται ὁ. 

ἴησοις, Π ϑυρφν κρκλοισμμένων, Ιὸ ἐρη εἰς Ω μέσον, ᾧ εἰ εἰτεν Εἰρη- 

γη ὑμιν. Εἴτα λέγ τῷ Θωμα, Φέρε ᾧ δαώκτυλθν (ου ὦδε, καὶ 

ἴδε ταρ χεϊρώς μου, κοὶ Φέρε πίω χεῖρο (ου ΑΙ ̓ βάλε εἰς τίω 

πλόυρὰν κατ Κα, μιῇ γίνου ἀπιςος, δλλα πιςος. «Καὶ ὠπεκρίϑη ὁ ὃ 

Θωμας Ὁ Εἶπεν ἀπὲ, ΟΚύεεος βου ὩΣ Θεὸς (βοὺ: Λέγέ αὐ-- 

τῷ ὁ ἴησοις, ὅπ ἑώροικας, με Θωμα, πεπὶςευκαρ᾽ μακάξιοι 

Ὧ μὴ ηἰδοντες, ὃ πιςευσαιντες. Πολλά ι μὴμ οἱ οἱ καὶ ἄλλα ση- 

μεία ἐποίησεν ὃ Τησοις σνωώπιον ἢ μαϑητῶν αὐποῦ ἃ ἁ Ὡκ ἐφ 2:5 

γθαμμένα ον τυ βιβλίῳ Ουτω. ταῦτα 5 ,γέρραβα ἢ να ᾿πισεῦ- 

στε ὅτι ̓  ἴησοις ς ὄν ὁ Ο Χραρος ὃ ἡὸς ὅ « Θεοΐ. καὶ » Ὁ να πιρεύοντές, 

Ἢ ζωίω᾽ ἔγητε ὧν τῷ ὀνόματι αὐδο Μεταταῦτα ἐφώ»- 

β γέρῳσεν ἑαυτὸν πώλιν ὁ δ Ἰηίοις ζις ̓μαϑηταις ὄψι ᾧ ϑο. λοίοτης 

πῆς Τιξερκώδεος, ἐφανέρωσε ἢ οὕτως" ἥστιν ὁμοῦ Σίμων Τς. 

Ὅς κὰ Ὁ Θωμαρ, 0 ὁ λελόμδρος Δίδυμος ῶ Ναϑανήλ ὁ ὁ Στὸ Κα- 

γα, Τῆς Γαλιλαιας οἱ μὰ δ: Ζεβεδαίου, “ ἄλλοι ὧν τὰ μαϑ'- 

πίον ἰὐϑ Φ δύο λέγ αὐτοῖς Σίμων] Ππέρος, ὑπαγω ἁλιδίειν. ΔΛέ- 

ὑα νον οἰυττὺ »Ἐρχομιεϑοι ̓  ἡμεῖς συ (ι. Εξῆλϑον »ὶ Ἂ ἀὐέξησαιν 

εἰς "ὃ πλοῖον ὥθις, ὩΣ -Ψ ἐκείνη τῇ κὰν : οἰ  αος οὐδέν. τϑδρίας 

ἢ ἼΙ δβυομδρης ἐςη ὁ ἴησοις εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὔ ̓ μδυτοι ἤσῳ- 

σον» οἱ μαϑηται ὅτι ἰησου ς ὅ 11. λέγ4 ον αὐτοῖς ὸ ἴησοις, Πα δία 

μι 2 ; σδϑσφαγμον ἐχέτε: Απεκχρίϑησουν. εἰυπὸ, Οὐ. ὁ δὲ εἶπεν 

αὐτοῖς, Βαλέτε εἰς δεξια μέρι 78 πλοίου ὃ δίκτυον, ἡ εὑρ- 

σετε. ἔξαλον οἱὰ οἰων, κ Ὡ ἐπι αὐοὸ ἑλκυσαι ἴχυσοιν ὅσο α: “ρλιή-- 

ϑοι 7 ἰχθύων. Λύγέ οὐ ὃ μαϑηπής ἐκξῖνος, ὃν ἠγάπα ὸ ὁ ηισοιῷ, 

Τὺ Ὁ Τέρῳ, Ο Κύυρμὸς χα Σίμων ομυ ὑ Προς ἀκούσαρ ὅτι ὁ Κύ- 

ομὸς ὅξ1 ( ἐπενδυτίευ διεζωσατο" ( [ὦ γαρ γυμνὸρ) ) ὁ ἐξα- 
λέν ἑαυτὸν εἰς τίω ϑαιλοιοσον᾽ οἱ ὃ ὠλλοι μαϑηταὶ τῷ πλοία: 
δλῷ ἡλϑογ' (ου γα ἦσαν μακρὰν δετὸ τῆς γης, δλλ ὡς δ'στὸ πη- 

γῶν διακοσιων)σύροντες ἡ δύκτυον τὰ ἰχθύων. ὡς οι» ὦ ἀπέζη-- 

σον εἰς τίε γίωυ, βλέποισιν λὐϑρακίαν καιμϑυίω. ἡ ὀψαίοκον 
ὀικείμδρον, ἡ ὃ ΟΌΤΟΨ. ΛΕγά αὐτοῖς ὁ ἴηζοις, ἐνίκα αὶ τὴν, 

ὀψαδίων ὦ ὧν οὐ πιά σουΐ ὕμς γ. Ανέξᾷη Σίμων Πέδος,ᾳ Ὁ ἐϊλκωσε ὁ 

δρατυον ΕΣ Δ γη γης: ; μέςον ἰχθύων. μεγώλων ἐκαῖ' γεν τηκοντο-- 

κ«.,,; 

ΟΝ 
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ἡ Δ᾽ δ ισήσαι,. 
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κατα αὐ τ  ΘΩΝ 

᾿πρλῶν" Κρ  Οσούτων ὁ ὀντῶν τ ὀράοϑη οὸ δίκτυον. Λέγά αὐτοῖς ὁ 

πδιλῶι ριρή σουτέ. Οὐδεὶς ὃ Ὁ  ἐτολμα τὴν μαϑητῶν ὄξε- 

τὰ σοι! αὐτὸν, Συΐςς εἰ: εἰδότες ὃ ΟἿ ὁ Κύομὸς ὅξιν. ἐρέται οὐ 

Ο δ Ἰηζοις, ς λαμι(άνειὴ Τ' ἄρτον, ̓  ̓ δίδωσιν αὐτοῖς, ΟῚ ηὃ ὀψα 

Εμον ὁμοίως. Ὅυτ ἠδν φράτον ἐφανερο)ϑν 0 δ ἴνίοις ζις ϑνν 

ταῖς αὐὐποίΐ ἐγερϑεὶς ὁκ νεκρῶν. ὦτε οιὐ ̓ἠδάφησοιν, λέγ Ἰὼ 

Σίμων! Πέσρῳ 0 ποις, Σίμων Ἴωνα, ̓ἄγαπαῖς ΠΝ πλειον 

Ἵξτων; ὋΣ οἰωπτὸ Ναὶ Κύρκε' συ οἰδὰς ὅτι Φιλω σέ. Δέγῳ αὐ-- 

τῷ, Βόσκε ᾳ Σρνία οὐ . Λέγᾳ ἀυπὸ παλιν δεύτερον, Σίμων 

᾽ δ ἀγαπᾶς ΜΕ: Λέγ4 οἰυπὸ, Να; Κύρκε: συ οἰδαρ ὅτι φι- 

λω Ὅτ: Δέγᾳ απὸ, Ποίμαινεζῳ “πεῤξαπι μου. Λέγέ οἰυττὺ "ὃ 

χϑάτον Σίμων" ἴωνα, Φιλείς ΜΕ: Ελυπή 9η ὁ ὁ Πεζος, ὅ ἐκ εἶπεν 

οἰωπτὸ “Ἃ ᾿ τεάτον, φιλεῖς, μέ' Κα εἶπτεν εὐνπτὸ, Κύθκι, συ παύτα οἰ- 

δὰ" σὺ ινωώσκεις ὅτι φιλεῖσε, Δ ἀπᾷ δ ησοις, Βόσκεζῳ 

«υεϑβατὰ μου. Αμίω ἀμίω λέγω (οι... ὅὃΤέ ἧς νεώτερος, ἐζων- 

γυές σεαυτὸν "ἃ ἡ αἰ λεπάτεις ὃ ὅπου ἠϑελέρ' ὅταν: 5 γηροίσης, ὡλί-- 

τενᾷς τας χέρας σ8. Ω ἄλλος σὲ ζω σά, χὰ κι δἴ σά ὁπῈ ῳ ϑέλεις. Τα- 

τὸ ὃ εἶπε σημαιῶν ποίῳ ϑυνάτοω δοζασᾳ ὑ Θέον. Ὁ Ἴ5τὸ εἰ εἰπῶν, 

λέγ4 αὐπτὺ, Ακολούϑε μϑι. Ἐπιρραφείς: ὃ ὃ ὁ Πέδος βλέπει ῷ 

μαϑητίωυ ὃ ΟΥ ἤγαπαι ὸ ἴησουρ,ς ἀκολουϑοιστα.. ὃς Ωῷ λύξπεσεν οΨ 

τῷ Ὁ δείπνῳ οὐ Ὁ σηϑὸς αὐτῷ, ᾧ εἰπε Κύρκε, ἧς ὅξην ὁ ΝΣ 

διδοις σε; Τοῦτον ἰδεωὼν ὁ τέο, λέγ τὺ ὙΠ Κύρκς δϑ πο ΝΣ ο1ὲ 

Λεγά οὐμπτὸ ὁ ̓  ἴησοις, Εὰν αὐτὸν ϑέλω εὗρεν ὅ ἑὡς ἔρχομαι, τ » 

χϑὸς σε συ ) ἀκολούϑε “τῶν Εξῆλϑεν οι ὁ λόγος δεῖ εἰς ὅν. 

ἀδελφοι ὅτι ὃ μα ϑητίς ἐκεῖνος τκ Σποθνησκᾳηὰ Ὁ ἐκ εἶπεν αὐ-- 

τῷ ο ἴησοις. ὅτι ὑρε λπτοθνήσκει, ΩΣ Ἐὰν αὐτὸν ϑέλω υδρειν ἕ ς- 

ὡς ἐρλϑμαι πὶ τεϑς σε: Οὑτὸς Τὰς ὁ μαϑηπῆς ὁ μδρτυρῷν 
«ϑαζυτων, ἢ καὶ [γράψας ταῦτα. Ο δἰδαμδω ὃ 0ΤΙ δληϑῆς ἄξιν 

η ) μδρτυθία. αὐτῷ. ἕςι5 Ἵ καὶ ἄλλα πολλα ὅσοι ἐποίησεν ὁ ἴη- 

(ις, ἅτινα ἐὰν γράφηται χουν ἐν οὐδὲ αὐτὸν οἴμιοι ὃν κοσμι() 
χωρῆσοι ἴα γραφόμδυα, βιβλία. ἀμίω. 

βιε.α Ὁ 

Κεφ..." 

Κεφ.χ. Η 



᾿γ0οὅ 

ΑἸ Ὸ Ὁ Ή ΜΕΤᾺ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 

"ΟΝ δ ξευζρ Π Ο Δαμασχοδῆρξαν», κα χ αὐῆλλν εἰς Ἱερρυσαιλὴμ, ἐκεῖϑεν εἰ δῇ Τα. 

Υ σὸν, κοὐκει )εν εἰς Αντίοχῴαν. ᾧ παλιν δύτερον εἰς 1 ἐρϑυσσιλῆμι, ̓  πάλιν 

δῶν, ( δεύτερον εἰς Αντίοχφαν. κακεῖλεν ἰφοριεϑείς μῷ 'Βαρνάβα εἰς ἃ Ὡστῦςῦ.- 

ες ἘᾺΝ 3 δῦ, κατήλϑον εἰς Σ ελδύκειαν, εἶτα εἰς Κυχωρον, Ὄγθου καὶ Ὁ Παῦλος ἤρξατο 

'- ΨῈ ΣΝ, Ξ ὌΥΚ ΘΞ εἰς Πέργάυ, εἶτα εἰς Αντίοχφαν Ῥ ὁ Γ,σιδιας εἶτα εἰς ἴχόγιον, ᾿- 

ἧς πιὰ... 

εἶτα εἰς Αύζραν ᾧ Δερθάω Ὁ Λυκαομας,εἶτα εἰς Παμφυλίαν, εἶτα πάλιν εἰς Περγάυ, εἶ εἰ- 

τα εἰς Α“ἤαϊλ4αν.εἶτα πάλιν τείτο εἰς Αντίοχφαν ̓  Συρίας͵ εἶτα παλιν πϑίτον εἰς [ερφυσα, 

λήμ Δ Ἐξ τομόμυ εἶτα πώλιν τέταρτον εἰς Αντίοχήαν. εἶτα διη λ)ε τίω Συρίαν ᾧ τἰω 

Κιλικίαν. εἶτα πάλιν δύτερον εἰ εἰς Δέρίοζωυ ῶ Λύφραν, ἔνθα, ὧν Τιμόθεον κὐθιέτεμϑυ. εἶτα 

εἰς “' “ Φρυγίαν καὶ χ) Γαλαᾳτίχῆν χώρων. . εἶτα εἰς Μυσίαν, εἶτα εἰς Τρωάδα. καίχειλενε εἰς Σαμο- 

θρῴχην. καῤκει)εν εἰς Νεαπολιν͵ εἶπα εἰς Φιλίπαοιυς δ Μακεδονίας. εἶ εἶτα διελθὼν ᾿ τ Αμφιίπο 

λιν κὸ τ ᾿Α πολλωνίαν ἦλθε εἰς Θεασαλονίκην, εἶχα εἰς Βέρϑιαν, εἶτα εἰς Αὐϑάεύας εἶτα εἰς Κὸ 

φυϑον, εἶτα εἰς ΕφΦεσον, εἶτα, εἰς Καιίρῴαν, εἶ εἶτα δούπερον εἰς Ανπτίοχφαν τὴς Πισιδίας, εἶτα εἰς 

σπίω Γαλᾳ τίκῆν χῶρ αν Χο ἢ Φρυγίαν, εἶτα πάλιν δα πτερον εἰς ΕἘΦεσον" εἶτα διελθὼν δ Μα- 

χεδόγίαν ἦλϑεν εἰς Ερλάδω. κἀκεῖ γῳ δήγων τίν Μακεδὸνίαν, ἤλϑε πάλιν δῦ τερον εἰς δι- 

λίπαοις,ὺ ὐπὸ Φιλίπασων παλιν εἰς Τρωάδα, ἔνλαι ΟΣ Ἔ Εὐτυλοι ἤγάρε πεσόντα. εἶτα εἰς “ὃ 

Αανν, εἶτα εἰς Μιτυλζωώζωυ͵ εἶπα εἰς ζαὰ αὐτικρυ Χίου, εἶτα εἰς ̓Σαμον, κακει }. εἰς Μίληπι., 

ἐχειαν {μεταπτεμι ψαὶ «ὄρος (ιὲ εὖ Ἐφέσω, ὡμίλησεν αὐτοῖς. εἶτα εἰς ΦΉ εἶτα εἰς Ῥόδον, κά- 

κεῖθν εἰς Μάταρο: ̓ κούκει εν εἰς Τύρον, εἶτα εἰς Πρωλεμιαΐδω, καίκειϑεν εἰ εἰς Καιίφρᾳαν, κ- 

χει αν πάλιν τέταρτον Δῤάλϑεν εἰ [ερφυσαλήμι. κώκεϊ εν πἰδεπίμ φνν εἰς Καιίορίων, χαὶ 

λοιπὸν δέσμιος ὑχὶ Ρωμζων. οὕτως Ὅσο ὁ Καιζγείαῆ ἦλθεν εἰς Σιδῶνα,, κώκει εν εἰς Μυρᾳ 

τὴς Λυχίας, εἶτα εἰς ὙΠ Ν κεἀκείλεν πολλαὶ παϑῶν ἤλϑεν εἰς τέο γησον ἔνθα ἡ ἴχνια 

καθήψατο τῆς χῴοϑε εἰντν,, χαὴ ἐμεινεν ἀδλᾳξης. εἶ; εἶτα εἰς Συρακούσαις, εἰ τα εἰς Ῥήγιον “ἢ τῆς 

Καλᾳίξείας, εἶτα εἰς Ποπίολοις, καὐκει)εν πεζὸς ὀϑη λϑεν εἰς Ρωμάυ, ὠπὸρτησόμτων 

αὐτο πὴρ κὐελΦον εἰς Απῖου Φόρον: χα] 1 Τρής (αξερνας. καὶ χὺ λοιπτον εἰσελθων εἰς Ρωμάυ,ᾷ 

ϑιϑαίξας χϑῦνον ἱκανὸν, ὕφερον οὖ) αὖ τῇ τῇ 7 Ῥωμῃ ἐρδρπύρησεν. 

ΒΥΘΑΛΙΟΥ͂ ὙΦ ΕΝΕ δε ΠΕΡΙΤΩΝ ΧΡΟ- 

γων τῷ κηρύγιλατος ἢ αἴγίου Παύλου, πὐϑὶ Ὁ δὶ μἰ δυοῖν ιν τελφώσεως, 

Α ΝΑΓΚΑΙΟΝ ἡγησοίμέωυ ς: ο᾽ βραχεῖ ἡ ὧν χξώον ὅθειση μειώσσιεϑαι τῷ 
κηρύγματος Παὐλο υ,ῶν 1 Ἴ Τὸ τανθων Εὐσεξίψ ὃ Π αμφίλου τω λωκεφαλαίωσιν 

ποιώμϑμος. οὗ δὴ 1 ̓βίδλον μ᾽ χείρας εἰληφὼς, ᾧ ζυτίωυ λὐαό]υξας, βρίσκω ὃ πάθης 

(φτῆο9ς ἡιδι ταὶ κυρ Ἰησοῦ Χ εἰροῦ ον ὀκωχαιδεκατῳ ἔτει ΤιΘερι να Καιίαρος᾽ .07)}».η- 

λϑρον, ὩΣ: τε μερον δὲ δὐθὺς αὐαςασιν, Ὁ πάλιν Σ εἰς ὥρανου, αὐάληναν "Ἴ Ὁ Χεισούος .) αἱ 

ἢ ̓μεόρας τινα ὀλίγας εἰδὸν ἐ ἐχεὶ Του Ὀὐπορόλους (ξ9 χϑ ειζφαϑροις εἰ εἰς δια χογίαν ἡ τ αὐτοφερωνυ- 

μὸν Σ᾽ τέφαγον, κὴ ὁ ζει ἀμφ᾽ αἰνὸν. Ἄν “μεπέπειτα ςαίσιν ἸΙουδα! ὧν πλείφην κζαιλαμανω - 

ΠΣ τεφαρον ἀγωνιζονῦμον ὦ ἐχεῖσε,ὼ 1' Παῦλον σέζω ϑυδὸχοιῦτα πὸᾶρυ ῷ Φόγῳ, ὃς μικρὸν ὑ- 

ςερον (ΟΥ̓Χ αλλά τ Ἀν "πὶ οὐ ϑτας ὄχτςολας ἐκομίζετο “δὸς ζ τ Δαμασκῷ Ισ- 

δαοις χτ ἐφ Ὁ μα τῶν. εκ μεέσην δὲ Ὁ ὁδὸν ἰξ κλῆσις αὐτο τε μη.) τὰ τὸ Θεοί ὦ ως μικρῷ 

που σαμαλοϑύζαι ὦ ἔπος ἐχεῖνο. ϑηλαζοιδήν δῦτα τῷ ὠνεαχαιδεκαηου ἔ ἔπϑες Τιξερίου 

Καϊζόρο 49, κατα ρξζα οϑαὶ ὧν Παῦλον τχηρυγιματος φησὶν ἰεΐ ἱροεία, Χὴ τί ἃ πασὸρ οἰκου- 

οϑυζω λαδρα με δ)αγίελιζομδιωον- τίω εἰς Χ οιςὸν θυσίξ4αν, μμένρι τεισχαιδεχαηου ἔγοῦρ 
Κλαυδίου Κάϊζορος » ἥγεμμογόσοντος Ὅτε Φ Ιουδα ας Φηήλικος. ἐφ᾽ καὶ χαιτηλϑρηγεὶς αἰ χυὺ γου- 

ΕΠ 

ὠ. τς ξέν. ας ξαοΣςος,͵. - 



ἘΠῚ ΠΕΡΕ ἐνὶ 

δα ων, ἐἰπολογίαν ὁ ποιήσειτο []Παὔλος,ὃς δὲ “' Οὐ πόςολον εἰς ὃ κτὶ Καὶ αἰίαρηαν δεσμεωτήριον 

κατεῖρξεν ὅχὶ δὺυσὺ ἔ τεσι. «ἴθ᾽ ὃν διαδόξα υϑμος τίοὼ Ἐὐργζω Πόρκιος Φηςύς θῦνὺς ὀῥακρί- 

γήν ὥρμησε ὧν πίσοζολον, ζοις [ουδοιοις ὧν Ουτω μεγίςην γϑριν καιταπίϑεμϑυος. ηὅτε ὀξίυ δ᾿ 

μακφριος γομιίσεις σύκ ὀνγως εὐπαρλλα γήσεοϑαὶ ὁ ἔχις λὴ ς, ἢ Καιρα ἐχικαλεσώμϑρος, 

ἑςὼς ὅχὶ τῷ βήματος, ἐστέχοι ἈΕΙ͂Τὸ Καϊάρα. χἡ εἰς Ρωμέω ὀχπέμπετω “σοὺς Νέρωνα ὧν 

Καῤίψρα. σεουζωῦ δὲ αἰτεῖ  Α οἰξαιρχος,ὃν καὶ εἰκότως σεευαργ κοί λωτόν που Ὧ δλιφολαῖν 
Ὁὐποκαλά χαὶ Λυχας, ὁ 2 ποδαξης γῇ Σσοςόλων γραφῇ τ ρὰ δοιᾷ , κακεῖσε ὀξωυ ἘΧ: 

Ῥώμμωυς ὃ Παῦλος διετίαν ὅλδευ αὖϑις ἐφυλα-ηε .- ζὰ τα "ὃ ᾧ μέγα ζουχων φορᾷ Λουχας 

ἐν τὰς οράξεσι Ὁ Στοζύλων, κατ᾽ ὀχεῖνο χαιροί ὦ βιξλίον συϊγοα ψἀ ϑυος "ἡ ζῷ καθεξῆς Ἵ 
ἥκιςαι πότε γινώσκων, δὲ ὃ μδο)ύδιον εἰὐτο ἐϊκουτέθοτο τῇ βίδλῳ. καταλιπόντες γὼ αὖ τὸν ἢ 
ἐκεῖσε Λύχας τε ὃ Αεἰςαρχος ὀξηλϑον. Εὐσέξιος 5 ζοις μετέπειτα χξονοις ἀκριξ εἰς κϑτερ 
»ασάώνϑρυος, σύρη σεν ἡμὶν ον τω δύ τερῳ τόμ τὴς ὠκκλησιαςίκῆς ἱςορίας ἴουηου χαὶ Ὁ ; β 
εδοτύριον χα) Φησι ὧν Παῦλον ὀζετον δια τοί ψαι , ὁ τ τὸ Θεού λθοον ἀκωλύτως κηρὺ - ; 

ξαι, ἔχισημωναί υϑρος ὅτι οὁτε μϑὲ ἐχὴ Νέρωνος δἰπολογησοίμϑμον ὧν Γ' αὔλον, αὖθις ἘΧῚ | 
τῷ κηρύγματος δγαιχϑνίαν Ἄθ.ος ἔγχά φείλᾳ αἷ νἰ ποὺ Καιίθρος ἰπολυϑώτα, ὁ δ) αγζελίσει- 

εϑαι ἐφ᾽ ἕτεροις δέκα τεσιν. εἰς ἄκρον δὲ μϑρμίας ὁ ἹΝέρων ἀφικόμϑυος, ἀῤεῖλε αϑὲ Α.- 

οφιπαίναν χοθϑτα πἰοὼ ἰδίαν μυυτέροι, ἐτὶ δὲ ἡ Ὁ ἀδελφζω τῷ παΐζϑς, χρὴ Οκταουΐα» . 

ἑαυτῷ γευυαϊκοι, καὶ ὀηλους μυρίοις το 4 πρϑσήχοΐζῷς. μετέπειτα δὲ καιϑολιυιὸν ἐχίνησε 

διωγμὸν χτ' 5 Χ ραςαφαῦν, χαὶ ὕτως ἔχ: (2 κτ' δὴν Σσοςολων ἐπῆρ σῴαγας ιμετας {- 

λοίμϑυος ὙΣΡ ὧν Παῦλον αὐὴς ΐ τῶ βήματι πινιςᾶ. στευῆ λῆς δὲ παλιν ὃ Λουχᾷς αἰτῶ. ͵ 

ἐγθα, δὴ σεξωέξη ὧν Παῦλον τεχακοςῶ ἕκτω ἔτει τῷ σωτηρίου πάλους, τι σχαιδεκουτῳ δὲ 

Νέρωνος μδοτυρῆσαι, ξίφ τίοῦ χεῷφα λζων Ὡσοτ μη εν τα" ἔς] τοίγιωυ “δἰστὸ πῷὸ οὐνεα χφιϑεχοι-- 

του ἔτους Τιξεσίου αὶ ρος ὧξ οὗ κηρύσσειν ὦ δ᾽ ἠέλιον ἤρξατο, ἕως τῷ εἰκοςοῦ δου πέρου, 

ἔτη πεοσωροι,ὼ τῷ ἵ αἴου δὲ ὠστεύτως ἔτη πέασα ρ9.. αὖϑις δὲ χὼ ζὰ Κὶ λαυδίε ἔτη μικρῷ 
ἐλοῆω τεοσαρων χὰ δέκα. ἐν διαδεξαί ϑος Νέρων τρασχοδέχατω ἔτει τῆς ἑαυτῷ δ - 

χίρ, δ) ̓ δἰπύςολον ἀὐεῖλε . γραφᾳ «νι ὃ αὑτὸς δπέςολος Παῦλος Τιμοθέῳ, αὐϑὶ μϑὺ τῆς᾽ 
πορφτης αὐτῷ Ὡολογίας Εν τῇ ποοϑ τη θυ Ὁπολογία, οὐδείς β(ϑι συμιπαρεύρετο, δλλὰ 

πόρτες με ἐΐκα τέλιπογ' μὴ αἰντοῖς λογιαϑείη.ὃ δὲ Κα ριὸς μοι ΤΩΡ ἔφη, χαὶ ογεδχω αἰμωσέε με, 

ἡα δ ἐμο ὁ κήρυγμα πληροφορηθη, καὶ αἰχϑύσωσι πόρτα ζᾷ ἔϑνη. χαὶ ἐῤῥυοϑέωυ ἐν ςύ- 
μαῸς λέονηος.. Τοῦτον ὧν Νέρωνα λέοντα δὴ λέγων ,. Περὶ δὲ “ δῦ τέρας ὦ ἡ χαὶ τε- 

λειοῦ ποι τω κατ αὐτὸν μ»πυρφίω,φησὶ, Τζω κα λζωὺ δια κογίαν (θυ πληρφφορησον. ἐγὼ γὸ 

ἤδη ασὲν δὸ μι Ἷ (αὶ ὃ χφηρος τῆς ὀῤα λυσεὼς μου ἐφέςηκε. Καὶ ὁ τί Λουχᾷς ζῶ πάλιν σεεὼ 

αὐτῶ, μετὶ ὀλίγα, τῆς Ἐχιτολῆς, Αασαζεταὶ σε(γρα 4) Λουχᾳς ὃ σεῦ ἐμοί. Ἐςιν δξζυ ὃ πᾶς 

χθόνος τῷ χηρυγλατος Παύλου, εἴκοσι χαὴ ἕν ἔπος « χαὶ δύο ἕτερᾳ, ἔ τη, ἃ διετελέσεν τω 

χτ' Καιίφῥ4αν δεσμκωπηδίῳ" «σϑὸς δὲ (ουτοις παλιν ζῷα οὖν Ρωμῃ ασδότεροι δύο ἔτη, χαὶ ὦ 
τελϑυτα)α, δὲ ἔπη δέκα, . ὥςτε ἘΠ) ζᾳ πϑρία ἔτη πὸ τῆς κλήσεως αὐτο μένοι τὴς τελφὼ- 

σεως, τΟιάκοντοι χρὴ πέντε. Ἄχ" ΑῚ 

ἘΚΘΕΣΙΣ ΚεΕεδαλαίῶν τῶν ΠΡΑΞΈΩΝ ΤΩ͂Ν ΑΜ ΣΙ τ Δ. Ν: 

ἐ Πεεὶ ὦ οἷ αὐατάσιως διδασκαλίας τῇ Χειτοίῖ, καὶ ὀπβασίας χήχησις δὰ τούτου, ἐκ Ἵ προφητῶν. Περὶ πώϑοις ἢ αὐα- : 

“ποὺς Οις μαϑητας. Καὶ αἷδὶ ἐπα[γελίας αὶ “ῷὶ αἷμα πνεύ φάσεως καὶ ϑυαλήψιως Χραςοι, δωρεαΐ τὸ τῷ ὦγίου πν εὐ- 3 

ματος δωρεάς, ϑέας 7ε αὶ ἴϑπου τῆς αὐαλήψιως ὅᾧ᾽ Χριςοί. μαπτς. Περὶ πίςτως ἢ παρόντων, ὸ Φ διὰ Φ βαδίσματος 
᾿ Ὶ » αἱ , » ! ὦ ͵ ᾿νε ! “ον , 

κα “δα Φ ἐγδόοξου δευτέρας ἀντὶ “οροισίας. αὐτῶν σωτηῤαας. ΤΠ ερα ομογοι ἂς κοιγωῷ ὑοίρ, ὦ “Ὡδφοϑὴ - 

Δ᾽ ΤΙεζου δηώλογος δος ζις μωϑητευθένσεις, “αὐξι τε ϑανάτου καὶ χης δὼ σιςευογτων. τ Ἢ ᾿ ᾿ 

υοδολῆς Τουσὰ δ᾽ πιροάδτου. Εν ᾧ, Περὶ ὀυτεισογω- Περὰ ἃ ὧν Χριεῶ ϑεεάπείας ἢ ὧς ἥνετῆς χωλοῦ, δέξυπ 
᾿ 

γῆς Ματϑίου,κληρω ὃς γτὸς Ἴδρσι δὰ “ϑϑσευχῆ. κατηχήσεως ἐλείκ κῆς, συμέπειϑηνπικης, ὴ συμδυλθυϑικῆς 

Ὑ Περῖϑέας γου πνϑυματὸς δχιφοιτήσεως, ὁ» ἡμέρᾳ  πεγ- “Ὡϑὸς σωτηοίαν αὐ. Εἰ ὦ, Περὶ ὄγικεσίας ἥδ ̓χερέων ᾿ ᾿ 

χηκοτῆς “Ἄνορϑῥης εἰς τοιὶ πιφεύσουτοις, Ἐνῷ, Γέρυχα-. ὀἠ ζήλῳ δ΄ γεγονότος, καὶ κρίσιρ τῷ θαύματ ξϑυτε ὁμολο- 
ΓΑ 

᾿ ς 



2οὃ 

για ἃ Χειρν διωάμεως πὶ Ὅόριτος. Τερι ἀπειλὴ ς ΠᾺΡ 

ἸΥ ἢ: ἕων, ὡς οὐ δεΐ παῤῥησιάζεω δὶ ῷ ὀγόμαπι ἦ Χοὶλ- 
κοῦ. γα αὐξέσεως Τ' ἢ ὑποςόλῶν. Εὐγϑ ἰρεία υὐπὸ Φ ὀκκλη- 

σίας ὑπ ἡ ἢ" ὑποςολω) πιςὴς καρτερίας. 

.« Π ἐξ ι ὁμοψύχου καὶ δ καϑολικῆς κοιγωγίας Ἢ πιςευσαύτων. ἘΓΥ 

ὡ Περὰ Αἰναγίᾳ "ὁ Σαπφείρης νῷ πικρας αὐτῶν πελευτῇ ςο 

ς ὧπ Φὰ ἀπθσολοῖς ἐμβληϑεντας ὃν τῷ δεσμιωπηξίῳ, ἄγ[ε- 

λος Κυεῖν γυκτωρ ὠξέωσεν, δ, ἐέψα,α ἀκωλύτως κηρύσσειν 

Σ Ιησοώω. Εγῶ, τι τῇ ἑξῆς αὐτοῖς οἱ δῤ χιερξίς παλιν 

συλλαιξὀμδυοι, ἐφ᾽ ῷ μηκέτι διδάσκειν, μας ζξαντες ἀπέ- 

λυᾷ. . Ταμαλιήλου γνώμων ὩΣ) 1 αὖθι ἢ; ἢ; υποςολων, Τ᾽ τώ- 

ἐαδγειάτων σιγῶν γα] [ ἀτοσδείξεων. 

ζ Περι ἰ χίροτονίας. ΔᾺ ἐπ ὰ δγαικόγων- 
ἡ Ιουδα ων ἐπανάςασις ᾧ συκοφαν πα κτ' Σπφαϑου. ἐυτϑ τε 

δημνηρεία «ἷρὶ ἃ ποὺς Αθρααμ διαιϑήκης Τ Θεού, καὶ 

“εὰ ζ δωδεκα παπριαρχῶν. Ἐν ᾧ ,. Τερὰ ἣἢ 5 λιμοῦ 

ᾧ πυρωνίας, "Ὁ ὃ ὁραγνωφκαμοί ἕξ τ ζῶν Ἰακοῖδ Ὄ ὸ αἴοὶ δυέ- 
᾿ σίως Μωῦσεως. και ; «οὶ ἃ δὸς αὐτὸν ϑεοφανείας ἐν ᾧ ὁ- 

ρε Σνῶ. Πέρα ἐξόδου καὶ »ὶ μιοοροποϊΐας 5 5 Ἰσραὴλ,ἄχρι χρὸ 

γῶν Σολομεώντος να γῆς τῷ γαοὶ κατασκόυης. Οὐμολοχία 

τ ὑπρερανν δόξης Τησοί Χ εμροῦ ἀσύκα λυφθείσης ὠντώ, 
ἐφ᾽ ἥ ἡ λιϑύλδύυςος ἤνομϑμος ὁ Στε ἐφανος͵ δὐσεξ ῶς ἐκοιμωθη. 

ϑ' Περι διωγκιρ, δ ἐκκλησίας, ᾧ ὄφυς Στεφάνου. Ἐνῷ ΓΈρα 

Φιλίππου ὅ ᾧ ὑποςὺ Ἀπ τέλρς  ἰαίάλϑρου ἐ ον Τῃ Σαμδρειᾳ. 

͵ Περὶ Σίμωνος ἡ μάγου, σηςεύυσειντος δ ΔΩ οὶ τττ; σὺ ἐ- 

περόὶς, “πλείοσιν. Εν ᾧ Περι “ἢ 75 Πεζου κα ἰωαννου φοὺς 

᾿αὐτοις Ἀποφολὴς . καὶ δχικλησις ποι ἁγίου πνεύματος ὅχὶ 
ζις βατῆι οδέντας. 

ὦ ὁπ ὄ ᾽ δὲ δῤγυεια, ἐὉ υὑπουκριταῖς θυ, αἷγίοις δ)  πίςξεως ἡμεῖς 

χϑ! δ΄ ἀγισ πνδύμαπος δίσδοτοι. Ενᾳ ῳ Περὶ συυκρίσεως 

Κα] ᾿ ὄχιπληξεως Σίμωνος. 

ιβ΄ ὅπῶς γα ϑοῖς καὶ ὴ πιςοῖς δυο! ὁ Θεὸς ὃ σωτηρίαν, ἐὐπυν οκ, 
 κτ' τὸν δι νοῦ χιν ὑσυϑέσεως. ᾿ 

4 Περὶ ᾷ' ἐράνοϑεν ̓ϑείας κρη σιως ΤΙ αὐλὸ εἰς ἀπορολίω χῦ. Ἑ 

τ ὦ, Περὰ ἰάσεως ᾧ βαπξίαματος Παύλου δι)οὶ ΑἸγᾶνίᾳ Ἢ 
ἀἰποκάλονν Θεοῦ " παῤῥησίας τε ὁ ἀυτν καὶ κ σιυτυχίας ὃ διὰ 

Βαρναξα, ρος ποις ϑστοςὐλοῖς. 

Ισὶ Περὶ Αἰνέα ὐδοιλυζικοί ἰαϑεντος ἐν Λυδῶοη διὰ πξτῖς; ΕὟ 

ώ; ΤΈεε. ταξιϑὰ [ ᾧ φιλοχρ ου; ὦ ἤγέρεν οκ γέκρῶὼν ὁ ὁ Πέ- 

Ὡς δα φεϑσευχῆς ἐν Τῦπτη, 

{ Περὶ Κορνηλίου, ὅσα, Τε πυῦθος αὐπὸν 0 ὁ ἄγζέλος, καὶ ὃ οσὰ παλιν 

ρος Πεδον ὅρανολεν τἶϑὰ κλήσεως ἐϑνὼν ἐῤῥέϑη. Ἐγῷ, 

αι μεταςαλεὶς ὁ ὁ τεεΐος ἡλϑὲθ9 : Κορνήλιον, Ἐπανάληψις 

"ὧν ὃ ἀγγέλος ἐπεμδοϊυρησε ὶ ν ὑφηγήστετο Κορνηλίῳ. Ρ ἔϑου 
κατηχισιφ, ἐς Χοκςον,]ὰ ἃ γα πνεύματος ὅλῃ τοις ἀκδογτας 

δωρξα."ὲ «Ὁ ὅπως ἐξαπλιοθης σῦτε οἱ ἱ ὧξ ἐϑ' ἐϑν ὧν σηςευσωντες. 

ι΄ ὡς Πέζος ζ καϑεξὴς κ᾿ ἕ ἐμ Ὴς Τγι ()ενοταν δηηγεῖτα τοῖς 

εἰποςολοῖς δγακρι)είσι χῦδος αὐ ὴ' Ἰοτηνικα δὲ Βαριάξων ὁ ὁκ-. 

πέμγασι ρος τοῖς ὧν Αἰὐτιοχὴ ς ᾳ ἀσελφοιζ." 

ἐξ Προφητεια Αγαξε ΤΣ λίλιοί οἰκουμϑμικὴ ς καὶ »ὰ καρποφορίας, 

φεὸς. αὐϊξ' ἐν Ανποχείᾳ ἀδὲλφοιξ, 

4 Γακρ 75. ἀὐτορθλα κούτα σφαγή. ΕἾ ᾧ δ Ρέζου σύνοψις δὸς 
Ἡ ὑωδέίω.ὃ ὁπῶς ὦ αὐν ὁ ἀγζεέλος ϑείῳ κελδυσμιατι ὀξείλετο 
Ὑ δεσχλῶν " καὶ ὁ  Τεζοςἐμφανὺς" “ἥνουϑυος γύκπωρ ποῖς ἀ- 

δελφόις, στ ανεχώρησεν. Εν ᾧ » Περὶ ΔῈ φυλάχθον κο- 

λάσεως: καὶ μετέπειτα αὐθὶ ἃ ἢ Ὁ ἀἰσεξοις Ηρωδὸυ πικρᾶς 
7ε κοι ἢ ὀχεθρίου καΐαοροφῆς. 

ιδ΄ Αἰ ποςολή. ̓Βαρνάξα Σ ἸΠαὐλυ τεὸς δ ϑείου πνεύμαπος εἰς Κύ- 

Ὡρον, ὅσειτε εἰργασοιντο ὃν ὀγὸ ματι Χοιςοί εἰς βλυδαι ΠΥ 
μάγον... ὃ υοῦ᾽ 

κ Ταύλου δϑλὴς. λϑασκανία. ἀρχειρὸν, ἐζεξ υ γόμου ὃκα- 
ϑεξῆς Ὑ υροφητῶν ; ἱσοθακῶ ὅ ὁ ἀὐαγίελικα. Ἐγνῶ,, ὧπ, "ἡ 

'ς εν ἐλοεζχι ᾧ συλλογικ, Περὶ μωταϑέσεως δ᾽ δ'κηρυγιιατὸς 
ἐς Τρ ἐϑιμνδιωγιιοῦ π αὐ ξ Τἀκρλεν,δ ἀφίξεως ἧς ἔκόνιον. 

κα κἴτως ὁ τἈονίῷ ποὐρύξαντες ὃ ἣ “ΣΧ αηιγιρλῶν ἡρνο γδοβίν, 
ἐδιωχύησειμ οἱ ἀπϑόολφι.. τ“. 

κβ περὶ ΠΡ ὧν Δύςροις ὧκ ἡνετῆς χωλοδ! ἰδίαν δὰξ Ἂ 

͵ 

» 

“σὐλῶν. δόπερ ὄναί πε ἔδοξαν ϑεοὶ ἢ παρξίναι πῖς ἐδο- 
ομοις. ἐγϑα δὴ (αὶ μετέπειτα λιϑα 24} ὁ 0 Ῥαῦλές 

Τουδα! ὧν ΑΙ ἀευγάτενων. 

πὸ δεῖ αἰξιτεμνεῶϑαι σοῖς οἷ ἐϑνῶν πιρεύοντας δόγματι Σ 

κρίσῃ  ὑποςύλων. ΕΥ ῷ Ἐπιςολή. αὐτῶν Φεθς τος ̓ξ ὁ Ν 

ϑνών, «ἴρὰ χη φυλακχτέων. Αὐδιῤῥησις Παύλου ρος 

Βαρναξαν, «δὶ Μαρκου. 

Περὰ τὸ κατηχήσεως Τιμοθέου, κ ἡ ᾧ »' ἀποκάλυψιν ἀφίξεως 

Ταύλου εἰς Μακεδονίαν. ἙΕἰγῷ, Περὰ πίφεως εχ η.- 

οἰας ζινὸς γυναικὸς Λυδίας. Καὶ αδολίασεως ἡ Τό ς πνεῦμα 
πίϑωγος ἐχεύσνς ποι δήσκης, δἰ τὴν ταῦ λον καϑὴ ρξαν 

οἱ δεατύται. αἶξὶ χΩ Ὁ συμ αὐτος ἐκεῖσε σφσμμοί ᾷ ϑαμα- 
πρὶ ὅπως πιςεὺ σοῖς ὁ Σ ἐρκποφυλαΐξ, ἐ ὧν αὐτῇ Τῇ γυκῖι ἐξα., 
σήιαϑη πανέςιος. Οζι σρικλη ϑέντες ἐξηλδον ἡ τῦτε οκ τῷ 

δεσμιωτήξιου οἱ δἰπῦ ςολοι. 

ΠΕερὰ σύσεως γένορϑμης ἐν Θεοσαλονίκν", φ' κηρύγματος ἔγεχεν' 

φυγῆς τε Παύλου ἐὲς Βέροιαν ,κοίκεῖϑεν εἰς Αϑίωας. 

Πεεὶ ἃ ὧν Αἰ ϑίαι αις ὅλ δωμιουγιαφῆς, φιλοσύφν τε χηρύ- 
γι το, καὶ ᾿δισιξεας τῇ “ἢ Ταύλου. 

Περὶ Αἰκύλα κ Πεισκίλλης, ὰ ἃ Κορινθίων ἀπειϑείας, τῆς τε. 
,Ὁ' φεϑγνῶσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς δύσυκιας ὕ᾽ Θεοί ὀποκαλυφϑὲ- 

σὴς ᾧ Ταύγῳ. Εν ᾧ ΝΣ Καίατου δργ σιωναγάγρυ,πι- 

ξευσττος σιὼ ἑτέροις πσι ἃ βατπῆιαϑεντος. σζ σαστως 

κινηλείσης ὁ ὧν Κοραγϑω,ὁ Παῦλος ὑπεχώρησεν" ζξϑων πεἰς 

Ἐ φέσιν κα] ᾿ δαλεχέεὶς, ὡζῆλϑεν. Περὰ Απολλώ οἱ δρὸς 

λογίου Τε γα. ἱππςοί.. 

Περὶ βαπῆίσματος, καὶ Ὁ ΠΣ αὐμου πνδύματος δωρεαῖ δοθείσης 

διὰ τέϑσευχις Παύλου πὶς ὧν Ε φέσῳ πιςευσασι. ὑ αδδὶ 

ἰάσεως. φ ὅ λαοί. Εγῶ, Περὶ ῷ ἐῶν Σκχκδυα "ὃ ὁ τί περ οὐ δε! 

ἐγιρεῖν ἄπιςοις, ξ αὐαξίοις ἃ σίςεως ἥνομδιοις. καὶ Ὁ θὰ 

ὑξομολογέσεως Ἴ πιφευόντων. Περὶ ᾧ ἐν Ἐφέσω Χιγη- 

λείσης σασεως ἰοὺ Δυροησθίου Ὁ δῤγυροκόπου ΧΤ τ' “Ὦ ἀ- 

πουςύλον. 

Περκοδὸς Ραύλου, ον ἥ ἢ «δὶ ϑαγάτου κα "5 αὐακλήσεως Εὐτίχου 
ΕΣ ̓φρξϑσευχας ὧν Τρωασὶ. “παραίνεσις τε ἀυτυὶ πειμιανρκη 

ξὸς Ὅις ὦν Ἐφέσῳ φρεσβυτέροις. Ἐνῷ, αράπλοις Γαύ 
λου ἀπὸ ἔφεσου ἄχει Καισδρείας τῇ ς Ἰ'αλαιοίγης. 

Αγαθὺ “οροφητεία πῆρα ἢ, (ὠμξηριϑρων ᾧ ῷ Παύλῳ ὧν [λῆμ. 

Παραίνεσις Ὶ ̓ακφξουεὸς Παῦλον, αἰοιὶ τῷ μωὶ δυκεῖν κω- 

λύειν Εδρα! οἷς αἴθιτεμεεοϑαι. 

Πεεὰ ἧς ὧν ἑ ἐρυσοιλήμι ' Παύλύ κιγηϑείσης εἶτα ξίας" ὅπως τὶ 

αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος Ὁ πληϑοις ὑξαιρέϊτει. Ἐνῷ, Παύλου 

καταςεισις “ἶθὰ ὁ ἑαυτό, κοι ᾧ εἰς ἀἰπόφολον ἀντ κλησεώς. 

Περὰ ὧν ὃ Αναγίας δὸς τὸν Παῦλον ἐν Δαμασκᾳΐ εἶπεν, 

ὀπ]ασίας τε καὶ φωνῆς Θεοι “ἥνομϑμης ποτὲ τρϑς αὐδὴν 
ἐν τῷ ἱερῷ. (ὅπι μέλλων δὶ τούτοις ὁ Ιπαῦλος τὐπ]εᾶχ, ἐν 

“πῶὼν ὃ τι Ρωμωῖος ὄδιν, αὐειϑη. ἡ ἢ 

σα Παῦλος καταῦας εἰς τὸ σειυέδριον, ἔπαϑε τε καὶ εἶπε, ἢ 
δὐϑυξόλως ἔωραξε. 

Τεθὶ ὄχι σλῆς μδιετωρϑῥης ἐσὺ Γεδαι, ΩΥ͂ χΤ' παύλν, ἀμ 

γὐσεῶς αὐῷ ὥϑὸς Λυσίαψ. Ἐνῷ ΚΟ παρεπέμιφϑη ὁ ὃ Γαὺ 

λος ᾧ ἡγεμόνι εἰς ἢ Καιοῦρφαν μ᾽ κα πιωδὲ κα γαμμμάτων 

Τερίνλλου αἰεὶ ΤΙαὐλου κατήγρελα, καὶ ᾿ ἀυτὲ ἀπολογία ὅλ 

Ὁ ἡγεμόνος. 

Περὶ ἃ Φίληκος δια δοχα, ἢ ὭΣ Φήτου “ὠδοαγωγῆς" τῆς ὁ ἐπ᾽ 

ἀντ ὁὐακρίσεως Παυλῃ καὶ ἐφέσεως. 

Αλείππα καὶ Βερνίκης παρυσία, καὶ σεῦ σις δ Ταῦλον. 
Ἐγῷ ἀπολογία Γαύλυ ἐπ᾿ αὐτῶν, αἰξὰ δ ὀννόμω ϑρησκίας 

ν αὐδ' ᾧ κλησεωςεὶς τὸ  διαγέλιον. Ὡς ἐδὲν ἀδυκαῖ Του- 

δαοἱς ὁ! αὔλος, Αἰγείππας ἔφη τι Φήςω. 

Τλοις Παύλῳ ὅλ Ρωμέῳ , ᾿ανδέειύων τε πλεῖςων καὶ ἡμιοίσων 

'πάριπλεως. Εὐῷ, Ταραήνεσις Παύλου φεθεῦις σωὺ 

οὐ ἀυτῳ αὐἰοὶ ἐλπίδος: σωτηξίας. Ναυάλιον Ταύλου, ὅπως 

τε διεσωϑησαν εἰς Μμελίχίω γῆ σογ' ὃ ὅσα ἐν ἀὐ τή ϑ ̓Παῦ- 

τλὸς ἐθαυμιατούργησεν., 

᾿Γ ἄπορα Μελίτης εἰς Ῥωμέω: κα τόν την ὁ ᾿Ταῦλος.᾿ 

Γερὶ διαλέξεως Γαύλο,ἑ Φ9 ς ποις ὧν Ρωροη 1 ἰουδαοις. 

᾿ 
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2 πορηγ[ελλὲν οἱ 

ΠῚ ἃ 

ογ, 47. 

ΡΩΝ ΠῚ 

ΣΤΟΛΔΩΝ. 

δ Ο Ν μὴ τρϑϑτον λόγον ἐποιησουμέω 

β αὶ παύτων, ὼ ἡ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ὁ 

ἥ ἴσοις ποιεὶν τε (αὶ δεδδίσκκειν, ἄχρι ἧς ἡ-- 

Ἢ μέρας ἐντειλοιμδυ(Θ" τοῖς δστοςολοις 

ἘΩ͂Ν δια πνόυματος ἄγίου, οιξ  ὀξελέξατο᾽, 

τῷ δ᾽ "Ψ' Ν ἀμελῆ ϑη, σὶς Ὁ πουρέφησεν. ἑαυ : ζων- 

εις ἀΘ ϑϑν τα μῷ ηὁ πα ϑεῖν αὐτὸν, ὧν πολλοῖς Ἐς 

μιοίοις Ὁ ἡμέραν τεασριροίκοντοι ὀγβανόμϑρος αὐτοῖς. ΚΑ 

λέγων ᾷ Ὡἰϑὰ τις βασιλείας Ω Θεοό: ΚΟοῚ ᾿ Φναλιζόμδρος 

παρ τίς ειλέν αὐηϑις, Στὸ Ἱεροσολύμων μὴ ̓ χωραζεάς, δλλα σέ- 

οκυδρειν ἢ ΤΟΝ ΝΣ τ’ παζϑ, ἰὼῚ ἠκούσουτε μου: ὅτι ωω»- 

γῆς μῶν ἐξατῆϊσεν ἢ ὑδαπ, ὑμεῖς δ ) βωπβιεϑησεοϑε -Ψ πνένματι 

ἁγίῳ οὐμῷ πολλὰς ταῦτας ἡμέρας. Φ μδυ δι ὦ σϊμυελϑοντες. 

ἐπηρφότων αὐτὸν »λέροντες, Κύρμό, εἰ ὧν τὸ χρόνῳ ζύτω δὐτν 

κουϑιςεένεις τί βασιλείαν τῷ ἰσξαῦλ! Εἶπε; ὃ πέος αὐτοιᾷ, 

Οὐχ ὑμὴν ὅξι γνῶναι Δθόνοις ἡ καίροις, οιζ ὸ πῶτηρ ἔϑετο Ψ 

τῇ ἢ ἰδιᾳ ὀξουσίᾳ" δλλα λήψεῶε δσαμιν ἐπελϑῦντος τοῦ εἰ- 

γίου πνόυματος ἐφ ὑμας ." ἐσφοδέ μοι μδρτυρές ἐν τε Ἰερου- 

για και ον πάσῃ τῇ ἢ Τουδαιᾳ Σαμδρείᾳ, ὦ ἕως ἐργάτου 

Φ γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπῶν, “βλεπόντων οὐπίν ὑπηρϑη, νεφέλη 

ὑπέλοιξον αὐτὸ στο Τ, ὁῷ9 ϑαλμὴι αὐτῶ ν. Καὶ ὡς ἀτενίζον- 

τες Ἴσον, εἰς τὸν οὐρανὸν πορόνομδμου αὐ’, π᾿ ἰδοὺ δὐδρες δύο 

παιρειφηκΕισοιν αὐτοῖς ἐν ἐόϑητι λόυκν, δ Ὄ εἶπον »Ανδρες Γαλι- 

Ολα,οι, ὅς ἑςηκωτε ἐμιΘλέποντες εἰς τὸν οὐρανὸν: ὧι ὁ ἰησοῖς 

ἀϑαληφϑεὶς αῷ ὑμὴν εἰ εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλόυσεται ὃ ὃν τε 

ΠΟ ἐϑεώσοιϑε αὐτὸν πορέυνομδιυον εἰς ῷ οὐρανόν. Τότε ὑπέ- 

σρέψαν εἰς ἱερουσοιλήμ, ΩΣ ὀροις Τῷ ̓ καλουμῆμου ἐ ὀλαιώνος, 

Ο.1. 

Λυκ. Καὶ Ἡ 
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ὁ δξην ἐγ Ἱερουσειλήμ σαιξξώτου ἔ ἔχον ὁδὸν. ᾿ ὅγε εἰσήλϑον, 

Δϑέξησων εἰ εἰς τὸ υὑπσερῶον, ὃ ἡσοῦν κατα μδροντες ὃ, 0 τ Πέῤος ὰ 

Ὁ Ἰάκωζος, Κα ̓Ἰωδνης κ. Ανδρέας, Φίλιπαν» Και) Θωμαρ, 

Βαρϑολομεαήος Ἢ Ματϑαῦος, ἰάκωξος Αλφαιου Χο "Σίμων , 

ὃ Ζηλωτής, κ᾽ ἰουδὰς ἱακωζου- οὗτοι παντες ἡσεὺν σφ ϑακζαρ- 

τεροιυτερ ὁμοϑυμαδὲν τῇ Τῇ τοϑϑσευχηκ, τῇ ἢ δεήσέ, σίμ" ἰγαυαιξὶ, 

Ὁ Μαρίᾳ τῇ μητεα τ’ δε Τησυδ, ἐς γ συ ἱῷς ἀδελῷοις αὐ". Καὶ 

ο» ταῖς ἡμέραις ταύταις ὀράφας Πεζος -Ψ μέσω ΠΝ  Ὲ 

τῶν εἰστεν (ὦ τε ὀχλος ὀνομάτων οὐ) πιτοαυτο ὡς ἑκατὸν εἴκο-- 

σι) Ανδρὲς ἀδελφοὶ, ἐδ πληρφῳϑέωυαι πίω »ραφίω ταυτίωυ, 

ἜΗΝ [εὐ ἡ πσδϑειπέ ἡ σγέυμα Ωὃ αὑγίον δια ςοματος Δαρισῖ, τ 

ων. ἰούσδι᾿ Τῷ νομδμου ὁδηοοός Οις συλλαιδοῦσι τὸν ἰησοιώ, ὅτι 

κατηραθμημῆθος [ὦ σὰω ἡμῖν, και ἐλοιχε τὸν ,κλήρον. τῆς ΝΣ 

κονίας ταύτης. ΧΩ ἐμὰ οιιυ ὦ ἐκ]ήσουτο χρξίον ΩΝ μιοϑοΐ 

Ματϑ ιξ. Α τὴς ἀδικίας, Καὴ " πρίωυῆς γ).ο μῆυος ἐ ὀλάκησε μέσος, Ὁ ἡ ὄξεχυ- 

9 παντοῖα, απλαίχψα, αὐτῷ νὰ γνῶφον ἐγγυετο πῶ σι Ὅις καθϑι- 

κουσίν ἱερουσουλήμ, . ὥςτε κληϑέευαι Ὃ χώθλον ἐκείνο τῇ ἡ ἰδίᾳ 

Δ διαλετῶω αὐτῶν Ακελόαιμα Ουτεοί λώθλον «ματος. γέγρα 

.» γῆαι γῇ ἐν βίξλῳ ψαλμῶν, Γρηϑητω ἡ ἔπαυλις ἀμλῃ ἐρης 

» μος, κοῦ μη, ἐφω ὁ κατοικῶν ον αὐτῇ. Καὶ τίω ὁ ισκοπὴν αὐ-- 

» 45. ̓ λοίθοιἢ νον , ΔΕ οὐ δ τὰ σζὠνελϑύντῶων. ἡμιν ἀὐδρων ον 

παντὶ λξόνῳ, ον ᾧ ὃ εἰσηλϑε Χου ἐ ξηλϑεν ἐ ἐφ ἡμας ̓  Κύρμος ἐν 

(ς, ξρξάμϑρος Στὸ τῷ : βαπβίσμιατος ἰωδννου ἕως τῆς ἡμές 

ΠΡ ἧς ἀὐεληφ ὃν ἀῷ ἡμὴμ, μδῤτυροι τῇ τῆς ἀϑαείσεως ἀἰ᾽ 

ἡυεἑῶς συ ἡμῖν ἵνα ζούτων.Καὶ ἐσησων δὺο Ἰωσιφ᾽ὶ καλού- 

μᾶρον Βαρσοιξαν ὃ ος ἐπειλήϑη ἵξοος, Ω Μαΐϑίαν. Καὶ χυϑϑσευ 

ξαμδροι ἐἰ Εἰπὸν, Σὺ Κύρμε καυρδιογνῶ ςτὶ πατῶν , ἀμάδεξον 

οκ Οὐτων Ἰ δυοΐ ἔνα. ὃν ὀξελέξω λφξειν ὯΝ ̓κληρον' τῆς δια-- 

κονίας ταῦτης Ω Χπορολὴς, δ ἧς πωρέξ: [οὐδὰς ποράυϑέευαι 

εἰς" τὸν τόπον τὸν ἰδιον . χφ! ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν͵ ὃ ἔπεσεν ὁ 

κλῆρος ΟΖ] Ματϑιαν, Ὁ συΐν κατεψηφίοϑη μί μῳ 7 Ἢ δοιὰ ὄστο-- 
κραά σὐλῶν. Καὶ ωΨ τῷ συμιπληρουᾶὶς Υ ἡμέρ ΩΝ Φ σεντή-- 

Κιφ.α.Α κορης, ἥσων ἅπωντες ὁ ἐμοϑυμαδὸν οἰ πιτοαυτο ἡ καὶ ἐγβυετο 

Ἀεδνυ Σ ἀφνω. ὡκ (ἢ Ὁ οὐρανοΐ ἡ: ἡχος ὥρην Φερομδνης πνοῆς κίε: κ 

3 ἀδὲλφ ὦ κα, 

4λαξέτυ.ζ κα 

τ ἰωόν ἢ 

δ παι. 

7 αὐπιφι!. 

νι; 
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ΜΕΝ « ΤΥ τὴ ὁν ἍΝ, ν᾿ ΤῸ 
φηλήρφσεν ολον τὸν ομζον οὐ ἤσξων καιϑήμδροι, 0 ὠφϑησοιν αὐ--᾿ 

“ ᾿ -“ ε τέο ᾿ 5. ,ν5.6} 

τοῖς διαμεοαξόμδυαι [λῶσσοι ὡσεὶ συρος, ἐκαίϑισέ τε ἐΦ ἐνα 
ἐ οῦδΣ λ. Ι “ Ι ν᾽; Ν 

ἔκαιον αὐτῶν «Χο! ἐπλήσϑησαν ἁπαντες πνϑυματος ἁγίου, "ἡ ἡρ- 
: “ες Ι λ ἣν 9 αἱ 3 

ξαντο λουλεῖν ἔτεροης [λώδσοως , καϑῶως Ἔ σνευμα ἐδιόου.αυ-- 
“κω Ι Ἂ λ» ἣ λ -“ 

σοῖς δ ποφϑέηεοϑαι . Ηοὗ δὲ ον Ἱερουσωιλήμν κα πτοικοιντες ἴου- 
ω 2 3 ΩἊ 9 ᾿ λ᾿» ᾿ λ 9 

δι οι δύ δρες Δ λοιξις δυτὸ παντὸς ἔθνους τὴν ιἰχοῦ ἢ οὐρανὸν. 
ΡΘΕ Ἠ᾿ πον τον Γ Αἱ Ξ 

οἤυομδρης δὲ τῆς Φωνὴς ταύτης͵ σὰυηλϑε ὁ πλήϑος, ἡ σῶυε- 
6 ᾽ φ, ςε ΩΦ 9 Ι ᾽ 

χύϑη ς ὅτι ἤκουον εἰς ἕκαςος τὴ ἰδίᾳ διαλέκτω λα λοιύτων οἱυ-- 
.ν 3 τῷ Ι “«Ἔ Ι [ ἣ 3 Ι 

γον οἰξίςαωντο 5 πᾶντες ΧΟ ἐθυυμαζον, λέοντες χυϑος δῥλή-- 
5». 92 Ι “Ὁ 3 ε ΄νΝ " Ὼ» ᾿ 

λοις, Ουκ ἰδοὺ παύτες οὗτοί εἰσιν οἱ λοιλοιυτες ΤΓαλίλαμοι ΚΩΙ 
“«Φζε ““Ὕ» ! «ε᾿ Φ» αἵ Ι ε 5)» Ων Ι 

“πῶς ἡμεῖς ἀκούομὰυ ἐχᾷςος τῇ ἰδέᾳ δια λέν τῶ ἡμὴ ον» ἐγγυνὴ 
! ἰωσορΣ ἄς ἐὰ τὰ Ν ὙΦ: οὐ τ αὶ 

ϑημϑυ: Πωρϑοιο Μηδὲδι Ὁ) Ελφμάται, Καὶ ( καποικοιωτες 
, ς Ι Ν Ϊ Ι -" 

Μεσοποταμίαν, Ἰουόὰαι! αν τε Κασπιασα δοκέων, Τίοντον ΚοΗ τ 
Ν; : ᾽ λ ἣ 

Ασιων. Φρυγίαν τε "ὴ Παμφυλίαν, Αἰγυπῆον, "ἡ ἴα μέρη τῆς 
δε ! λ ςς ϑ ου Ρ Γων 4 

Λιξυης τῆς κ᾿ Κυρηνίευ, κοι Θ ὀζιδημουυτες Ῥώμώωοι, ου-- 
ων ἴω 4) : 

δὰ) οἱ τέ ̓  χοδϑσήλυτοι, Κρῆτες Ω Αρφιᾷξες ἀκούομὸν λοιλοιῦ- 

γῶν αὐδῇ ταῖς ἡμετέραις [λωσουςα μεγαλεῖα 2 Θεού. ΕΖ 
ΡΝ ὩΣ | Ν ἘΠ | 

σαντο δὰ παντες γὴ διηποροαυ, ἀλλίθ’ χσϑος ἄλλον λέφοντες, 
ἈΥ Ι Σ Μ "Ἢ Η " ὲ 

Τί ἂν ϑέλοι ὅτο φῇ; ἕτεροι 3 χλδυάζοντες ἐλέφον, Οτι Γλόκοις 
ΨΨΕΑ, ον ἐς κὰν ἮΝ εἐἱ 5: ΟἿ Τ ΑΛ 

μέεέμεςω μᾶυοι εἰσι. Σταϑεὶς ἢ ΠΠέδος οὐ τοῖς ἐνδέκα,, ἐπῆρε Τ᾽ 
χω π αὐ 5 ! ,»,,»“ν δ 4“ ω ε 

Φωνΐ αὐτ," ἀὠπεφϑέγξατο αὐτοῖς, Ανδρες Ἰουσδιοι, ( οἱ 
ὡς Α λ .« δᾳ εὐ ν τυ, 

κατοικοιυτες Ἰςρουσουλήμ ἁποντες, υτο ὑμῖν γνῶςον ἐςώ, Καὶ 
Ι! χε} Ι » γ᾽ ες τῇ τ ς ( 

ὀγωπσοιοὸς ἴῳ ρήμωτω μου" οὐ γῶν, ὡς ὑμεῖς χασολοαμθαάνε- 
Φ Ι 2} « Ι δ πίω, » 2] 

τε. οὔτοι μιεὐυοισίν" ε ὮΝ ὥρφὶ τϑάτη τῆς ἡμέρας "δῆλα ζυτὸ 
᾽ ᾿ [ λ , Τν,5 ; ᾽ ὙΦ Ὴ: Ι 

ὅς εἰ ρημγυον δια Ὁ ΤΣ Αμαν τ ἴωηλ, Καὶ ἐφου Ἢ ταῖς ΠΣ 

ταῖς ἡμέρας (λέγΆ ὁ Θεὸς, ) κι χεώ Στὸ “΄ πγϑυματῦς μου ὦσι 
Ὡ" Ϊ ! ε εοὐὐς 2.5 ε Ι ς 

πτιος σουρχᾳ "χ) χοροφήϊ δυσουσιν οἱ υοἱ ὑμὴν κ οὐ ϑυγωτερές υ- 
ε ς ς ! ᾽ ς Ι ε 

μὴ Τὸ οἱ νεανίσκοι ὑμὴμ οροισής δψοῦ). Ὁ οἱ πρέσίυτεροι ὑμὴμ 
ιν τὰ ἡ ; πηι ϑοέλαε μελανὰ 
ἐνυπνια, ἐνυπνιαιοϑήσον). καί 8 ζιυς δούλτς μι γ ταῦ 

Ϊ 5 ἀρ ΨΨΎ, 3 Ι ᾽ ΠῚ ! Ι 

ὄδυλας μου εν ταῖς ἡμέρως ἐκέινας ὀκγεὼ Στὸ Ὁ πόματος 
λ Ϊ Ι ! ᾽ ““» ν 

μου, ΚΟ χοδοφήϊ δυσοισί (ὃ δώσω τέρφιτα ον τῷ οὐραγᾳί ἄνω, 
“ 3 λ Ὁ ! Ὁ" ᾿ν 9 ςε 

"ἡ σημεῖα, ὁ] Φ γὴς κώτω, μα ᾽ πυρ ̓  ἀτμίδα καυπνού. ὁ 
«( [ 3 “ Ν ε- [ 4 “Ὁ λ 

ἥλιος μεταςραφήσεται εἰς σκότος," ἡ σελίκοη εἰς μοῦ, ΤΡΙν. 

ἐλϑειν πίω ἡ μέραν Κυδάου “ίω) μεγαλίω νὰ ὀιφανη Καὶ 

Ο.1Ϊς 

ἘΤῚ 

Ιωὴλ β.2 



Ἐζσνον - 

γ.Βασ.β.Β 

Ἥ “ΤΩ ρλα. Τ᾽ - 

βιῇ ' ΚΒ ΑἸ: 

ἔσται, “Παρ ὃς ἂν ϑλικαλέσνται κα ὰ ὄνομα Κυρίου, σζυϑήσεται. 

Α γδρες ἰσοριιλῖται ; ἀκούσουτε (ἦν λόοοις Ούποις- ἰησοιυ 

Ναζωραῖον, ἀνδρα στὸ ἧ- Ἔ Θεοδ δποδεόψρμένο εἰ εἰς ὑμας ἐϑὺ- 

γώμοεσι κ' τέροισι Ο σημείοις, οἷς ἐποίησε δὲ ἀν ὃ Θεὸς ον μέ- 

κΑ ὑμὴν, καϑεὺς Καὶ αὐηοὶ οἴδατε  Ὅυτον τὴ Τῇ ὡφμσμμένη Οουλῇ 

κι ᾿ χσδογνώσᾳ Ἣν» Θεού ὁ ἐκόοτον λαθόντες δια χίεον ἀνόμῶν, 

«εϑοπηξαντε ἀνείλετε' ὃν ὁ Θεὸς ἀνγέςησε λύσοις τὰς ὠδινας 

τοί ̓ϑανάτου χριϑῦτι ὀκ ὦ δαυατον κρατείαϑαι αὐτο κῶν δ 

ΤῈ. «Δαθ)ηγδ λέγε ε αὐτὸν ,Προωρῳμίω. Ὧ Κύρκον οψώ- 

πιὸν βου διαπαντὸς, ὅτι ὧκ λεξιῶν μας ἽΣ ν, ἵγώ ἡλῆ ᾿ σωλδυϑῶ. 

Δια; ζῦη ἀὐφρωνϑηὴ ἥ καρδία, μου, "ἢ ἠγαλλιασουτοὴ [λώστα 

μου. ἔπι 5 ὦ ἡ σειρξ μου κατασκίκυωσά ἐπὶ ἐλπίδι" τι ἐκ ἔϊκα 

ταλείψψές πίω ψυλίω Μ᾿ εἰς δου, οὐδὲ δωσής 4) ὃ ὁσιὸν υ 
ἰδειν ἀἰαζϑυραν. . Ἐγνώρσοις (μοι ὁδοιὶ ζωης, πληρφσής με 

ἐὐφροσίης μ᾽ Ψ φεϑσιύπου σ, Ανόρες ἀδελφοὶ, θΐξον εἰ εἰπεῖν 

μῷ πουβῥησίας τεὸς ὑμας ἢ «δι τῷ πατειώρχου ̓ Δα()σῖ, ὁ ὅτι 
καὶ ἐτελάγτησε κα - ἐτάφη, ᾿ Ὁ υῆμα ἄμα Ὁ ὄξιν -Ψ ἡμαν ἀλφι 
τῆς ἡμέρας ταύτης. Προφήτης οι ὑπορχων, Ὁ ὁ εἰδὼς ὃ ὅτι ἣν 

ἑ Χῷ ὠμοσεν ὐπὸ ὁ Θεὸς ὠκ καρποῦ τὶ τῆς ὀσφύος ἀμ, ̓: κί 

Κεφ..}.Ὲ 

ψαλ.ιε.8 

δι .θ.Α 3) 

σερκα ἀναςησῳ δ: Χριρον, κα ϑίσοε ἐλι ἢ: ϑρόνε, αὐ. δ οι- 

δῶν ἐλάλησε τὐϑὰ τῆς ἀναςοισεως ΤῸ Ὁ Χραροῖ, ὃ ὅτι οὐ κατε- 

λείφϑη ἥ ὑψοῦ εἰμὰν εἰς ἄδεου, οὐδὲ ἡ 'σεὲρξ « τ: ΤΡ εἰδὲ διαφϑυ- 

ρὼν: ᾿ Ουηον τὸν ἰησοιίὺ ἀνέςησεν ὃ Θεὸς, οὗ πούτες ἡμεῖς ἐσμμέν 

μδῤτυρές. Τῇ δεξιᾳ οἰὰ οι Τῷ Ὁ Θεού ὑψωθεὶς, γί τί ὑπαηελίαν 

φ ἁγίου πνδύματος λαιξῶν φρα δ Τ' παῖϑός, ὀξόρε: τοῦτο ὃ γ 
ὑμεῖς βλέπετε ὩΣ ἀκόετε. ου ) 2). Δα ἀνέβη εἰ εἰς ὧν ἐρανοιῇ, 

λέγ4 ἢ αὐτὸς : Εἰπεν ὃ Κύρμος τῷ κυξέῳμου, καίϑου ὡκ δὲ- 
ξιών μου, ἕως ἂν ϑῷ οὖν: ἐχθροις. (ου υὑπουποόνον Τὴν ποδῶν 

(υ. Ασφαλώς ον γινωσκέτω: γ.1,7ὴ κοίκος σ’ αήλ, ὅτι Ρ Κύρμον 

᾿ καὶ Χραςον αὐτὸν ὃ Θεὸς ἐποίησε , Ὅυτον  ἴησοιν ὃ ὃν ὑμεῖς ξ:. 

καυραήσοιτε. Ακούσαιντες δλἐκατενύγησαν Τῇ ἢ καρδίᾳ, Εἶπον ΤῈ 

᾿ “σϑὸς τὸν Πέϑον Ω ᾧσν λοιποῖς πορολοιρ, Τί [(ποιησομῶν ἃ α.»-- 

. ὅδδες ἀδελφοὶ: Μέζος ἐᾷ ἔφη τές αὐτοῖς, Μετανοήσειτε, κα 

ὰ βαηῆιδίετω ὃ ἑκοςος ὑμῆμς οὐχὶ τῷ τῷ ὀνόματιϊησοδ Χριροό εἰ εἰς 

2 ἄδου,β͵ 

ΑΡ  ὰνσ 



ἤν Γερουστ- 
λήμοφοῦξος τε 

Π 

2 πιςευστωτες. 

δ 5, 

ΤΩ͂Ν ΑΠῸΣ Τ. γ14 
Φῇ ος . το ὧν τ τ} ; λ΄ “το τ ὉὯΣ γ 1: 

ἀφέσιν ἀμδρηῶν,»ἡ λήλψέθε τὰν δωρεων 5 αγάου πνϑυμαιτος: 

ὑμῖν γωρ ἐξενἡὐπαιολίω καὶ Οἷς τίανοις ὑμῦβ!, καὶ πδοιζῖς 
9 7 " ἡ "2 ͵, ! ᾿ ὦ ε λ ε δ π. ] 

εἰς μακρῶν, ὁσοὶς ἂν πϑοσκαλέσηϊαι Κύριος οΘέεος ἡ μὴν. Επε- 
- Ι ᾿ Ι ἜΝ ; 

βοις ΤῈ λόλοις “λειοσι διεμδρτυ ρέτο "Ὁ “«ῥοεκώλει, λέγων, Σως-. 
» Ων Ὁ, . ον 

Σ ἢ δ ᾿ Ι 

9ητε Στὸ τὴς οὔνεας τῆς σκολιας ταύτης . Οἱ μδυ οἱν ἀσμένως 
2 Σ 9 δ ͵ ! λ ᾿ ς , 

ἀποδεξωμῆροι τὸν λθηον εἰμ, ἐξγηιοϑησων. ΚΟΗ χυϑοσετέϑὴ.- Η 
“ε ..; Χ -ν " 5’ ᾿ , κα 

σον τῇ ἡμέρῳ ἐκείνη ΝΣ ῶσει τελοάλιω «σῶν δᾷ ζδθοσκαρ 

τεροιῦτες τῇ δισοιχὴ Τὴν Συτοτύλῶν (ὃ τὴ κοινωνίᾳ, νὴ τῇ κλάσᾳ 
τοῦ αρτου Ω χαὶς χυδϑσευχωςς. Εωεο ἢ πείση ψυχη φόζος: 

πολλά τε τέρφτα "Ὁ σημεῖα διὰ τὴν Στοςόλων ἐγίνετο." παντες 

δὲ οἱ ̓ πισεύοντες ἥοὗ οἰ)ητοαυτὸ, δ΄ εἶχον ἅπαντα κοινῶ, τὸ ζο 

, κτήματὰ "Ὁ ταὶ ὑπώρξεις ἐἰπίπρασκον, ῶ διρμιέδαζον αὐτὰ 

Ων ς Ξ Ὁ ῳ9 ΤΝΝε νὸν ! ΕἼ ὧχ 3 ᾿ 

βοιντές μοϑυμαδὸν ν τῷ ἱερῷ, κλῶντεές τε Κοιτ' οὐλοον ἀρΊΟΥν, 
«ΈΟΥ , γ ἢ 

μετελώμᾷανον ζρφης ὧν ἀγωλλιάσῴ ᾧ ἀφελότητι κωρδίας, 
9 ων Ι ἥ ᾿ .Γ ς 

ουνόςντες τὸν Θεὸν," ἔχοντές χάθαν ζοθος ὅλον τὸν λαόν. Ο δὲ 

; [ λ ᾿ ! » ε Ι ΄“ 3» 

Κύρχαθ»- χυδοσέτιος τοὺς σωζομδυ οἱς γου» ἡμέρων τῇ Ὡλικλή-- 
᾿ νὰ Ι λ 3, Ι 4 ! 4 ε ἔ 

σίᾳ. Ἐπιτοαυτὸ ὃ Πέζος οι! ἰωᾶννης ἀνγεξαιν(ῷ εἰς “ὃ ἱε- 

ρὸν, εἶχ τίω ὥραν Φ χυδϑσευχῆς πίω ᾿ννάπίω- κα ες ἀνήρ 
λν - λ .1 ς ] ( ! ὶ ν»!} 

γώῦλος ΟἹ κοιλμοὶς μηΐζὸς αυσ υὑπτῦρχων 6 ὡςοἐζετο, ὃν ἐτι οι» 

καθ. ἡμέραν χσθὸς τίω ϑυραν ΤΕ ἱερού τίω λέομϑυίω ὥρα! 

αν. τοῦ αἰτεῖν ἐλεημιοσίευΐευ “δα Τὴν εἰςπορδνομϑμων εἰς “ὁ 

ἱερόν ὃς ἰδωὼν Πέϑον κ ἑωάννίευ μέλλοντας εἰσιένα ἐς “ὃ ἱερὸν, 
3 ᾽ κε Ν Ὁ νν αἵ τὰ ᾽ 3 “. 

ἦρῴτα ἐλεημοσίωζευ λαξάν.. Ατπενίσας 5 Πέζος εἰς αὐὴ: σὰ 
“ΝἭ οἱ ϑε-: “τι λν “ν ς᾽ ἤν , 

“τυ ἰωάννη, εἶπε, Βλένον εἰς ἡμαᾶς.ΟὉ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, χυθ9σ’-: 
' ο» : 9 δ Ὁ" ὡς Ὁ νὰ Ι 4 Ι 

δόκων ἴε πῦρ αὐτῶν λφβειν. εἰπε Πέφος, Αἰργύφμον ὦ χου- 
Ι ᾿ 39 ε [ ὰ ἃ " τὰ ἡ 'δὺ τὶ »»)] 

σίον οὐχ ὑ πῦρ γή μ|" ὁ Ὁ ἐχὼ, Οῦτο (οι δὲ μα’ Ἐν τῷ ὀνόματι 
4 ιν ἱ ..5] ᾺἋ ! ᾿ Ἷ 

Ἰησοδ Χοικςοῦ ΤῈ Ναζωραμου ἐγήραι ") αὐξάπετει. ΠοΝ πιωσας 
3 .»“ “ Ἃ γ] Ἷ ΠΥ ἢ 3 

αὐτὸν τὴς δεξιὰς χάρος ἤγάρε. ρραχρῆμα 5 ἐξεβάα μοῦ αὐτὰ 
“--- ε Ι 3 ! ν : 

75 αἱ βαάσᾳς ἡ ἃ σφυρῳ. Ο ὀξαλλομῆυος ἐςη. ΚΟ τε κεποι- 

7ει; ̓  εἰσηλϑε σίὼ αὐτοῖς εἰς “ὃ ἱερὸν χδαπατων (ᾧ ὡλλομῆνος 

καὶ αἰνῶν “ὃν Θεόν. Καὶ εἰδὲν αὐτὸν παῖς ὁ λαὸς αὐϑαπατοιτα 
δ ᾽ Ὅν δ ) 3 Ι Ι »δλω᾿ εἔὔος , 3 ε λ αλλ 

γ) αἡνουυτὰ τ' Θεὸν" ἐπεγινωσκὸν τε αὐτον ὁτι σα ἷκῦ ὁ χσθος Τ' 
; ἜΗΝ ; 5} 2) ὡραία πόλη δι ΝΣ 
ἐλεημοσίμυΐω καϑήμδμος Ἶ! τῇ ὥρα ᾳ, πύλῃ ΤῈ ἱεροῦ, καὶ ἐ- 

Ο.111. 
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ὁΐᾳ ἀντ τς ΠΡΆΞΕΙΣ 

πλήσϑηοῦ ϑαμύοις Κ Καὶ ὠκςάσεως ὄι. Τῷ Ὁ συμβεβηκότι ἀνῇ. 

χρατομώτος. δὲ ἐῶ Ὁ: ἰαϑέντος χωλοά Πέζον κα ο ἰωαννίω, σίους 

ἌΝΩ χαϑὸς αὐτου παξ ὁ λοιὸς δι τῇ Τῇ σοι Τῇ ἡκαλουμδών - 

λομώντος, ἔκϑαιμξοι. ἰδὼν: ̓ Γέζος ἃ ἀπεκρίνατο πρὸς 7 λαόν, 

Ανόδρες ἰσραηλίται, ζ ϑωυμαξίτε ὄχι Ούτω, ἡ [ἐμὰν τί ἀτε- 
νίζετε ὼ ως ἰδίᾳ, δευυάμμει ἢ ,δ)σεξείᾳ πεπομηκόσι ψιῦ ἴωσι πατεῖν 

Κεφ.ε. αὐτὸν; ὍθΘΕευς Αξραώμι Κρ ἴσκακ “ ἡ ἰακώᾷ, ὁ Ο Θεὸς Τ' πῶ- 
ΙΓ γέρων ἥ μὴ ἐδοΐξασε τὸ Τὸν παι δὰ αὐ’ Ἢ Τησοιῶ, ὃν ὑμεῖς ̓πωρεδῶ- "δ Ἥλια 

Ἄρατε, Κοὶ ̓ ἠρνήσοιεϑε αὐτὸν μ᾿ ἄσοϑσωπον Πιλοίτου »κρήναντος 
τε κείνου Σστολυειν "ἢ ὑμεῖς Ἄ τὸν ἅγιον Καὶ [ δικουον: η ἰρνήσοιοϑε, καὶ 
ἀςτ ἡτή σουοϑε ἀνόρα Φονέα χαριοδέω αι ὑμὰν, τὸν ᾿ ϑρχηρϑν. τῆς 

ζωῆς ἃ ὠπειτείνατε,δι ὃ Θεὸς ἤγάρεν ον γεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μδρτυ- 

ρές ἐσμέν" ΚΑΙ δ] τῇ Τὴ πίρᾷ » ὀνόματος αὐ ΤῈ,  ζοῦτον ὃ ΟΥ ̓ϑεωρᾷτε 

χαὶ οἰσοωτε, οὐρερέωσε ̓ ς ὄνομα αὐτὲς Τα [ὲ πίρις ἡ δὲ ἀμφ ὦ ἐδῶκεν 
εἰυπὸ τίω ὁ ὁλοκληθάαν του πίω ὠπέναντι πατῶν ὑμὴμ. Καὶ νιν 

ἀδελφοὶ, δἰδδι ὃ ὅτι χα ἄγνοιαν ἐπιεοίξατε, ὡς Καὶ Δροὸὴ οραϑν- 

Αὐκοκοὴ.Ζ 46 ὑμὴμ"ὁ 0 Ὁ ̓Θεδο ἃ σπεφκαυτήίειλε, δια σὐματος παύτων τὰ 

τσδοφητων αὐτοῦ ποϑεῖν τὸν Χραςον. ἐπλήρωσεν οὕτω. Με- 
τανοήσοιτε οι ,  δ)πφρέψατε, εἰς πὸ  ὀξαλειφϑέωσαι ὑμὴν 
τας  ἀμῦρπιας, ὃ πῶς δῤ ἤϑωσι ΟἸΟ ἀὐανιξεως Σπὸ ταϑϑσιὼ 
που " τοῦ Κυρίου οἾοΙ  ἀποςείλι τὸν “αεϑκεκηρυγμένον᾽ ὑμᾶν [η- 1 αρρκεον 

Δ σοω Ὁ Χραρῦν, ὃν δὲ οὐρανὸν μδὸ δέξαζϑει ἄχεα χρόνων ὅστο- ὍΝ 
κα πειείσεως πατῶν ὧν ἐλοίλησεν ὁ Θεὸς δια εὐματος, ποτῶν 

ἁγίων ἀμῷ ποϑϑῷητῶν αὐτί αἰῶνος. Μωσῆς μὴν γα. χϑὸς 

λῴταΣ » Οὗ πατέρας εἰπτεν. “ὁπ περφήτίω ὑ ὑμῖν ἀναςησὲ γι ὃ 
"» Θεὸς ὑμλμὸκ δι ἀδυφῶν ὑμὴμ, ὦ οἷν ἐμέ, ἀυφ ἀκούσεοϑε τὴ 

» ποῦτα ὅσοι ἂν οιλήσῃ τδϑς ὑμας. ἔςτω δὲ, πῶ σοι ψυχϑ ἢ ἥτις 
» ἂν μὴ ἀκούση Ἦν φυϑρφήτου ἐκείνου εἀἰξολοϑράνϑήσεται ἐκ ποῦ | 
» Λαοῦ. Καὶ πατες δὲ (ὦ ἀυερῷηται Στὸ Σαμουήλ καὶ Ὥ κα- ἑ 

ι ϑεζῆς, ὃ ὅσοι ἐλαιλήσειν, Καὶ τοξϑκατὴ ἡειλαν τας ἰἑμέρας τω-- 
τας. ὑμεῖς ἐρε "6, ἰ τὴν φεϑφητῶν, καὶ τῆς δια ϑύκης ἢ Ἶ διέϑετο 

τοκθῦ » ὁ Θεὸς «τεὸς (ὅν προτέρας ἡμὴ, λέγων πρὸς Ας ϑάμ, “Καὶ 
τῷ απέρματὶ σου ἐνέυλογινϑηζοντα πεῖσαι αἹ πατέαὶ τῆς γης. 

Ὑμῶν πσοῶτον ὁ Θεὸς ἀϑαςήσας ὃν παι σὰ οὐ τς [ησοιώ, ἀπέ- 

Γ 



4 ἐκαφΌν ὑμδ 

υπο ΤΥ πονη- 
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γρου ρει εἰ. ΕΙΣ 

ὡ “ κεφαλίε γωνία Κα ἐς ἔσιν ὧν ὦ ἀλλ οὐδενὶ ἣ σωτῆρα οὔτε 
“τ ἘΡ1 

ΤΩ͂Ν ἅ ΠΟΣΤ. ᾿χις 
σέλεν αὐτὸν νῆς τομήν ὑμας ον Τὺ Ὁ Στορρέφειν᾽ ὕκαςον δστὸ 

Γ πονηρκῶν ὑμμ΄.. "Λαλοαύτων ἐς αὐτῶν χοϑϑς ᾧ 

λαὸν, ἐπέσησαν αὐτοῖς ΤΟΥ ἱερεῖς Ὁ ὃ ορατηγὸς 2 δε ἱεροῦ κα Καῖ! οἱ 
᾿Σαδόδουκαιοι, σδιαυπόνου ̓ μϑροι διὰ Ὁ διδαόκειν αὐτοις ̓ ν λαιὸν, 

) ̓ καταηϊἐλλειν Ὁ» Ἴῳ] ἴησούΐ τίω ὁ ἀγάςεισιν τίων οκ νεκρῶν ῷ 

ἐπέξαμλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας, καὶ ἐθεντοεὶς τὴ βησλθρ εἰς πίω αὖ- 

δον" ἰὼ γα ἑασέξοι ἠδὴ. ἸΠολλοὶ δὲ Τὴμ -ἀκουσουΐτων τὸν λό- 

9.9», ὀὐπιφευσοιν, ἐγηυηϑη ὁ 0 δριθμὸς τὴν ἀνδρῶν ὡσεὶ χελιά- 

δὲς πέντε : Εγλύετ δὰ οἰ χὶ τίει αὐρκον σὥυα χοίου αἢ αὐτῶν 

ὧν δ Αϑνταρ (αι πρεσβυτέροις ̓  ἡ )θαμμάϊεις εἰς ἱερουσως- 
λήμ, Καὶ Ανναν “ὃν ϑοχερέα Ὁ Καάφαν γ) ἡ Ἰωαννίευ (ΑΙ Ι Ἁ- 

λέξανόρον, κοι ὃ (αν ἤσουν ὡκ ἥοις ϑρλμεροίοκοῦ οήσοωτες 

αὖτοις ὧν τῷ μέσω, ἐπτυυϑεινοντο, Ἐν ποίᾳ δαυάμειἤ ἡ ὧν ποίῳ 
ὀνὸ πὰ ὑποιήίσουτε Ουπτοὺ ὑμεῖς: ; Τότε Πέζος πλησθεὶς πνϑήμα- 

τος ἀγιῳ εἶπε τσθθς αὐτοις Αρ χοντες 5 5 λαιού, κὶ »᾽Ὁ πρεσβύτεροι 5 

ἱσιροῆλ, εἰ ἡμεῖς σήμερον λὐακρινομῖθα, δι δεργέσιᾳ ἀύϑρω 

πε ἰδϑενοις, ἀν ζένι οδὶ ὅπ σέσίυςτα!, ))Ώφον ἔστυ πᾶσιν ὑμῖν τὴ πῶ- 
ε τῷ Ὁ λαῷ ἰσοαιήλ, ὅτι ΩΨ: 7ῳ ὁ ὀνόματι ἱησοῦ Χραςοῦ γοό Να- 
ζωραίου,. ὃν ὑμεῖς ἐραιυρώσουτε, ὃν ὁ Θεὸς ἡγήρεν οί γεκρῶν, ον 

Ούτω ξξια πουρέςηκεν ὀνωπιον ὑμὴμ ὑγῆς. οὗτος ὅξιν ὁ λίϑος ὁ 
ὀἰξουϑθενηϑεὶς υΦ ὑμὴμ τ οἰκοδομφειυτων, ὁ βυομδυθ’ εἰς 

γαρ ὄνομα ἄδην ἐρον Ἰοὺ ῷ οὐρανὸν Τὸ  δεδο δῷ ἐν διι-: 

ϑέθόποις ον Ἴ Ὁ δὲ! σίυϑύευαι ἡμᾶς. ̓Θεωροιωτες δὲ ἢ Τ Τῷ Ὁ Πεζϑυ 

παῤῥησία αν κοι ωώννου. Ω κατα λοιξόμδροι ὃ 0ΤΙ ἀύϑεθοποι ϑε 

γράμματοι (εἰσι Ὄ ὁ ἰδιῶται, ἐϑαιύμια ζον, ἐ ἐπεγίνωσκον τέ αὐτοις 

ὅτι σὰν τῷ ἑγ(οὐ ἤσαν " τὸν δ αν ϑπον βλέποντες σὰ αὐτοῖς 

ἑσώτο, τὸν τεῦ Θοφστευ μὰ ΟΝ. οὐδὲν εἰ εἶχον Δύτειπεῖν. Κελεύσωντες 

3 αὐτοῖς, ἔξω ἫΝ συνεδρίου ὠπέλϑεῖν. σίμέξαλον τεὸς δλλλή- 

λοὶῖς »λέροντες, Τὶ [ποιησομδυ Ὅις ἀνϑρῶποις τούτοις: ὅτι εδῥγὸ 

γνῶφον σημλείον γέγονε ἐ δὲ αὐτῶν, πῶσι Οις κα ποικουσιν Ἱερεσου- 

λημ Φανερὸν, Καὶ ου δεινάμῖθα Ἐἰρνήσοι ϑαν "Ὰ ἵν μὴ ὅλ 

πλεῖον διανέμνηϑη εἰς ΧΟ Ἁριν, ἀπειλή } ἀπειλησω μίθα, αὐτοῖς 

ψδρζ Δ 

ματβῇικα.Δ 

μὼὰ».1(.4 
λύῸΓ 

ἡσοΐου κη.Δ 

α.πεῦ.β.Α 

ῥωμ.".Η 

Τ᾽ μαῖθια.Δ 

μηκέτι λοιλεὶν Θλὶ τῷ τῷ ὀνόματι ὥδω μηδενὶ ἀνϑρώπῶν «Καὶ Δ΄ 
Ο.,111. 
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καλλέσειντες αὐηοιρ  πουρήπειλαν αὐτοῖς τὸ Σ καϑύλου μηφ 9 

γθῦϑρα μηδὲ δυιδεύσκειν οὐχὶ τῷ ὀνόμαΐε τοῦ ἰηί(οό. Ο δὲ Πεζος 

κα! υὐωάννης Σστοκριϑέντες τεὸς αὐτοις εἶπον. Εἰ δέκρηον ὅν 

ἀψώπιον τοῦ Θεοό, ὑμὴν ἀκούειν μᾶλλον ἥ ἽΝ Θερό. »κρίνατε' οὐ 

δαυάμθα γαρ ἡμεῖς ἃ  ἐδομὴν ῶ ἠκούσαυμδιυ, μη λοιλειν. Ο, 

δι ρος ώλβών μδυοι ἀπέλυσαν αὐτοιῇ, μηδὲν εὑφάσκοντες 

τὸ πῶς κολθι σονται αὐτοις, δια ῷ λαὸν, ὅτι ποαΐτες ἐδοξαζον 

τὸν Θεὸν οἰ πὶ τῷ τῶ γεγρνόπ' ἐτῶν 78» ἰώ πλειόνων τεασοιροέκον- 

τὸ Ὁ ἄνϑρθοπος ἐφ᾽ ὃν ἐγοσθνει τὸ σημεῖον τοῦτο ὁ ἰάσεως. "ἐς 

λυϑεντες ὦ ἢ ἤλϑον τεος (ὧν ἰδίοις, Ὁ «  ὠπηήειλαν ὃ ὅτε χοϑὸς 

αὐτοιῇ οἱ Φρχεέρεις Καὶ οἱ πρεσβύτεροι οἰ πον. Θ: δ ἀκούσαντες, 

ὁμοϑυμαδὸν ἡ ἡρῶν Φωνίωυ τϑϑς τὸ Θεὸν. Ὁ εἶπον, Δέασοτα, 

συ ὁ Θεὸς ὁ ἐτϑμϊ στὲς ῷ οὐρανὸν καὶ τίω γίω ὦ γτίω ϑάλασ- 

στὸν (ἢ παντα ον αὐτοῖς͵ ὁ διὰ στόματος Δα(ὶ);σὴ τοῦ παιδὸς 

(υ εἰ εἰπῶν. ἵνατι ἐφρύαξαν ἐθνη, ὃ λϑδοι ; ἐμδηότησοιν κενά: τ 

ανανοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, κ' οἱ ἀρΆϑντες στιυὴ χθησουν Ὁ) 2] τὸ 

αὐτὸ ψῳ τὶ πο Κυρά ου τ [κῷ τοῦ Χαισοῦ αὐτού. Σαυήχθησοιν 

ἊΣ ἐπ δληϑείας "ΟΖ τὸν ἅγιον ποῦ δὰ (ου ἱη(οίω, ὃν ἔχρασας, 

Ηρωδὺς τε Ὁ Πονπος Γιλαίτος, σὶω ἔθνεσι καὶ λοιδὶς ἰσραηλ, 

ποιῆσαι ὅσοι ἡ χείρ (ου Καὶ ή βουλὴ σου φδϑώθασε »βυέϑαι. 

Και ζχ γα Κύεκε ἐὑπιδὰ ΡΣ ταῦ ἀπειλὰς αὐτῶν . ἸΟΩ ; δὸς Όις 

δούλοις σου μῷ παβῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόϑον σου, 1} 
σίω χεῖρο σου ὀκτείνειν σᾷ εἰς ἴασιν »καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γ- 
γεὰκ δια ποῦ ὁ ὀνόματος Τῷ ἁγίου παιδὸς σου ἱησού. Καὶ δοηϑεν- 

τῶν αὐτῶν ἐσωλό.).3η ὁ Ὅπος ̓ " ᾧῷ ἦσαν σιμηγμένοι, καὶ ἐπλή- 

αϑησοιν ὧπαντες πνάγμανος ἃ ἁγίου, κρα ἐλθλοωυ τὸν λόοον τοῦ 

Θεοό μῦν παβῥησίας. Τοῦ δὲ πλήϑοις Τὴ πιφευσευντων [εὐ ἴἐ 

καιρδια κα »» ψυχή μι μία, καὶ οὐδὲ εἰ εἰς τι ἕξ ὑπωρρόντων εἰυπὸ, 
ὑλευ ἰσεέον ἐῇ, Ν μω αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. Καὶ μεγαλῃ δυ- 

γάμει αἰπεδι δοιω κῇ  μϑγίυεκον ᾧ Σπόςολοι ὡς ἀναείσεως Φ 

Κυθλου ἱησοῦ ἢ χάξας 7 μεγαλη Ἢ ) ὄλι ποντας αὐτοιί. Οὐ- 

δὲ γ9 ἐνδεής Ψη ὑπηρχεν ον αὐηοῖς " ὅσοι γωῷ κτήτορες χωεέων 
ἤ οἰκιῶν ὑπήρλον, πωλθιτερ ἐφδον ταρζεμας Τ πιπρασκο μέ- 
γων, Ὁ ἐπϑοιω πρα ἐ Ουῇ πόδας ἕ Τ' Συτοσο λῶν" “διεδιδὸοτο δὲ ὁ ἑκα- 

ὰ 
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φζυ καϑοτ ἄντις »ἀφείαν εἰχέν. Ἰωσης" ̓  0  ὀἰχικληϑεὶς Βαρνάξας 

Ῥ Σπορόλων, (6, ΠΧ μθερμηνδυὸ μᾶρον, ἡος αϑρακλήσεως,) 

λές, Κύπριο; τυ Ὁ γϑυς, ὑπάρχοντος εἰυπὸ ἀγροῦ, πωλήσας 

μὐείκε ἡ ϑχρῖμα, κὶ ἔϑηκε να οὖν πόδας Τ' Σπορολων. 

Ανήρ δεῖες Ανανίας ὁ ὀνομαπ, σϊὰυ ̓ Σαπφείρῃ Τῇ γαυαικὶ 
αὐτοῦ ἐ ἐπτὸ λησς κτῆμα, ὠνοσφίσουτο Στὸ τ ίεμλις, συφδυας 

Καὶ τὴς γῶν αὐπὸς ἘΩΝ Ὁ δ ὠὡνέίκας μέρος. τί χῦρα Οις πόδα; ὃ Ζ' 

Χπορολων ὀϑηρκάν. Εἶπε δὲ Πέϑος. Ανανία, διατί ἐπλὴ μϑνν ὃ 

Σατανας 7 καρδίαν σου. ψεύσα δα ἐς ΩΣ πνέμα τὸ ἅγιον, 

ΧΟ [νοσφρίσον θαι ἀπο τῇρδιμῆς 5 χωθάε: ουγε ἐμδρον, σοι! ἐμε-- 

νεκαῦ τρθαϑεν ον τῇ σὴ ἡ οἰξοισίᾳ ὑ ὑπ ρ.6: τε ὃ ὅτι ἔϑου ὧν Τῇ καρ- 

δίᾳ σ᾽ δσδαμα, ὅποια ἐψούσω λὐϑρώποις, ̓ λὰ 1 Ἐῷ. 

Ακούων: 5 , Ἀνανίας (ὧν λόγοι Ούτοις, πέσον ὀξέψυξε καὶ ἢ ἐγέ- 

γέτο Φόθος μέγας οἰ πὶ παύτας ζιἀ ἀκούοντας ταῦτα. Αναςαίν-- 

τες δὲ οἱ νεώτεροι σμυέςφλαν αὐτὸν καὶ  ὀξενέκαντες ἐϑαχίαν. 

ἔθετο: ὃ ὡς ὥρων χϑλων διάφημα, Ἢ ἡ γαυή ΠΩ μη εἰ δύμαι 

ηὃ γεγονὸς, εἰσηλϑεν. ἀπεκρίϑη: ὃ αὐτῇ ὃ Πέδος, Εἰπέ ἐν εἰὉ- 

σούτου υ χω θμον ἀπέδοοϑε. Ηϑ τ εἶτ Ναι Τσούτου. Ο δ Πές 

ὅς εἰ Εἴτε τέθς αὐτίευ. Τί ὅτι σἰμνεφωνήϑη ὑμῖν πειρφίσεει τὸ 

πνέμα Κυόκου; ἰδοὺ οἱ ποδὲς Τὴ ϑαψαύτων Ὧ δὐδρα σου, 

, τὴ ἢ ϑύρᾳ, χα! ᾿ ὠϊξοϊσοισί σε. Ἐπεέσε: ̓   Φἰραχεῆμα να φὰ 

πόδας ἀν, ; 2, ἰὀξεννξων. Εἰσελιϑύντες δὲ οἱ Ἢ γεωνίσκοι ρον 

αὐτίω νεκράν, καὶ ,ὀξονείκαντες ἰϑωψαν τεὸς "ὃν λὐδρα αὐ-- 

τὴς. κ' ἐγήμετο Φόξος μέγας ἐφ ὁλίωυ γίω ὠκκλησίαν, Ἴ ᾿ Οὶ 
πεοίντας Οις ἀκούοντας τοῦτο. Διὰ: 5  τἶμ χφρῶν τῶν Σστοςόλων 

ἐγθνετο σημεῖα τ το ΡΟ ον Ἴῳ λαὼ πολλά. ̓  ἥσοιν ὁμμοϑυ-- 

μαδὸν ὡπαες, Ψ τῇ σο ον . Σολομώνηρ. τὴν ἢ ο λοιπων οὐδεὶς ἐ-- 

τόλμα κολλαάς αὐτοῖς δᾺ ἐμὲ γούλεινεν αὐτοῖς ὁ λαός. μαλ 

λον 5 ̓πιεϑσετίϑεντο πρεύοντεῳ Κυόκῳ, πλήϑη δ δρῶν ἢ Τ' καὶ 

γυναικῶν ὥςτε [ω ταὶ πλατείας ὀκφέρῳ ζις ἀάϑενεῖς, κα ἴο- 

ϑένα! ὁ κλινῶν δ ἡ κραβξάτων, ἰγα ἐρχομδυου Πέζου κἀν ἰ 

, σϑαᾶ  ὀὐπισκιαση ιν; αὐτῶν. ̓ (ψηρχετοῦ 5 Καὶ ΝΣ πληϑος Ω- πε- 

εαἕ πολέων εἰς ἱερουσουλήμι ἦ Φέροντες ἀσϑενεὶς "ὁ ὀχλουμε- 

γόιρ ιὑασὺ πνδυμάτων ἀκαϑώρτων. δἱτινές ἐθερουπεύοντο ἅπαν- 
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Ἵ «ὦ ε«ς λιν ! ἔκ κω 5 τς Ὁ « 

τες. Αναςας Ἀ 0 ὄργρεις γὺ πῶντες οἱ σίμυ οὐυ Τί, ἡ οὐυσοι οἢ-- 
[ 5 Ι λ» 6 λ 

ρέσις τὴν Σαδιδουκο ὧν, ἐπλήϑησων ζὥηλου,κοι ἐσέ ἀλᾳ ταξ. 
“ ες, Ὁ ᾿ς λῳ» [ Χ 5) 3 λ» 

χέιβας οὐ πτὺν ἐὶ οι; τος λοις, Χ, φεντο αὐτοῖς ον τηρήσί δευ-- 
! 4) κι [ νΝ λ τ ὙΠ ΜῈΠ 4 

μοσίῳ .- Αἠδελος ἡ Κυδλου δγα, τῆς νυχτὸς (ὠοιξε τας ϑυρας δ 
Ω ΕἸ Ι! ..»9 λ Ω [ ) Ϊ 

Φυλοικίς, ἐξαιγωγων τε αὐτοῖς, Εἰπέ. Πορόυεοὴε . (ΟΩ ςεεντες 
τῷ ς δεν τον ΓΝ Ι ὙΣ ΕἾ ὡκ οο Ι 

λοιλέῖτε ὈνἼῳ ἱερῷ τῷ λαῷ ποίντα ἴω ῥήματα τῆς ζωης ταὺ-- 
Ἷ ἰ ΕΣ Κις, ς λιν δ ΝΥ ΟΟΝ 

τῆς. Ακουσουΐες δὲ εἰσηλϑον ποὺ Ὧ ορϑθον εἰς 29 Ιέρον, Χο ἐ- 
! πε τς ἀρ ὦ τς πα "Ὁ 

δίδασκον. ας γυομῆνος Ὁ ὁ δρχιερδῦς 1. οἱ σζὼ εἰυττῸ, σέωωε- 
Ἷ ἡ ΣΉΤ “ λ “-  ε΄Ὁ ὶ 

κοί λεσειν Ὡδ σζιυἐόριον κ) πῶ οὗ σίευ γεροισίαων ͵" ῶν Ισφφηλ, 

᾽ ᾽ ι 3 -“" , Ι ἜΣ Ἢ 
ῶ ἀπέςφλαν εἰς ἡ δὲ ωτὴή Θλον. ἀχήευ αι αὐηϑιυς. (6) ἢ ὑπη-. 

! ! ἴδε ᾿ ᾿ Ι χ 5 Ν ᾽ 3 ΄ν ΩΣ 3 

βρέται «ρα ϑωομδυοί ἐχ ρον αὐτου ὧν τὴ Φυλανη «ἀυαςρέ- 
Οἱ ἀκ " - 

ψαντες ἢ ἀπήτίε αλων. λέφοντες οἷ τὸ μων δέσμιωτήθ μον (ὕ- 
ἵ » [ 3 Ι! ΤΟΝ | οὐ 

ρομδυ κεκλάσμενον ον πῶση ἀσφαλείᾳ, κι ςὅν' Φυλοικας ἐ- 

ζω ἑςῶτας ζυϑ9 γ΄ ϑυρών δὐοίξαντες Ἂ ἔσω ἐδένα δὕρομϑυ. Ως 
Ἔ ΝΟ δ: ] εἾἜ ε ᾿ λε λ Φεο 
Ὁ ἤκουσαν ζφις λόχοις ζουτοιρ ὃ,“ ἱερός καὶ ὁ σαυτῆς τῷ [ΡῈ 

ε«-« ὧν Ι λ ΡΞ τῶ ἢ 

οἱ δρχίϑεις, διηπόροιυ αἷδά αὐτῶν, τί δὼ βυοιτο Φγο. “σὰς 
! ἌΣ, ΣΝ Ι ἢ 5 « ᾽ οἄυομδυ» δέζις ἀπήτίειλεν αὐτοῖς λέγων, Οἷε ἰδοὺ οἱ δύ δρες 

Ἂν “} 3 Ων ον 3 λ 3 ς Ο ς Ὧν λ Ι 

οἱς ἐσεαῦα ὧν τῇ Φυ λούνη εἰσίν ον Ιέρω ἐςῶώτες Κ91} δισδυσγον-- 
λ 3 ς δΡ ὰᾺ 

τὲς ῷ λφὸν. Τότε ὠπελϑῶν ὁ φρωτησος σίλυ τοῖς ὑπηρέταις, 
. 9 τὴν τὴ (͵ .2 6 .“ ΩΝ λΨ λ ἡγωγγυ αὐτοις οὐ νῷ ίας ἐφοβρουώτο “Ὁ “ὃν λϑίὸν ἵνα μυὴ λι- 

᾿Ξ ᾿ Ι ἐν 3 2 ᾽ ΩΝ ΡΣ 
σα )τυσίν. Αγαούϊες Ὦ αὐτοις ἔςησον ονἼῳ σϊξυεδρίῳ "κ. ἐπή-- 

᾽ ε 3 ] » : 

ρώτησεν αὐτοιρ ὁ δρχηερδις, λέγων, Ου τῳ απελίᾳ πορηγίε εἰ-- 
λομδυ ὑμὰν μυὴ διδούσκάν οὐχὶ Ἴῳ ὀγοιμάτι Ουτω : χοῦ ἰδοὺ πε- 

! λον» ΩΝ ΝῸ 

πληρώκατε τίου Ἱερουσωλήμ, τῆς διόδιγης ὑμὴν, Κα! βοὐύλειϑε 
ἐπαγαγεῖν ἐφ᾿ ἡμας ἢ» ἡμα Τῷ δύ ϑρώπου Ουτου. Αἰ ποκριϑεὶς. 
3 ὃ Πέζος "ἡ οἱ Σστύςολοι εἶπον. ̓ Π4ϑαρχεῖν δὲ; Θεὰ μᾶλλον ἢ 

Δυϑρωποις.ὁ Θεὸς μι ποτέρων ἡμὴ ἤγάρεν [σοι , ὃν ὑμεῖς 

δίεγάο ἀσομοὃε κρεμα σουες οὐχὶ ξύλου. τον ὁ Θεὸς Ὄρ η ον 
χοῦ] στῶ Τῇ δοὶ ὕλψωσε τῇ δεξιᾳ, ἐὐλν᾽ δοιίναι μυετούοιαν Ἰῳ ἴσ- 

; ΚΙ Ύ ε ὧν δι εν ἦν κα .. Ὁ [ ω» δφιήλ," οὐζέσιν ἀμιδρίεων. χρη ἡμεῖς ἐσμκαν ὠς μδρτυρες ἕΐ 
ῥημάτων Ουτων ὦ ὁ πνέμα δὲ τὸ ὧγιον ὃ ἔδνωοκεν ὁ Θεὸς Ο:ς 
πειϑαραθοι σιν ἀιπὼ. Φ 5 ἀἰκουσουΐες δεεσρρίοντο, τὴ ἐξουλδ)ον-- 
τὸ δ δειν αὐτοιΐ. Αναςας δὲ ζοςν)ῳ σζἐυεδρίω Φαφασοω!(Θ’, 
ὀνομαΐε Γαμαλιήλ Ἢ γομιοδεδουσκωυλος ἡέμιος παντί Ἴῳ λοίῳ, 

φῆι 

ΠΠ 
ΩΝ 
Ἧ τίω φιλι. 
χήν. β, 

4ἰσω, 
Ν᾽, 

Ι 4 ἀωυρπὰ 
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ἰκώχδισιν ἔξω βερεχότι Οι Σποδέλϑα πιῆ, ἀπέ ει ἀνρὺς 
αὐποιβ, ἄνδρες ἰσιροιηλῖται, χυϑϑσέχετε ἑαυτοῖς ὦχι Οις δώ- 

φροόσοις Τούτοις. 1ὶ μϑήετε χοδφίοσειν. χα 9 2). Ούτων τἷρ ἡ-: 
μερῶν δὼ ἔφη Θόυδας,, λέγων ἐἶνα! Ἴενα, ἑαυτὸν," ᾧ "τυθ9σέ- 
κολλήϑη δριθμὸς δ δρὼν ὡσεὶ τετρακοσίων " ὃς δὠηρέϑη, Καὶ 
πανύτες ὅσοι ἐπείθοντο μπῶ, δεολύϑησον, οἱ ἐγυοντο εἰς οὐδέν. 

Μετὰ Οότον λύέςη Ἰούδας ὁ ΓωλιλῶΘ» ἂν ταῖς ἡμέρας τὴς 
Σστοχρώφης, "ὦ ἀπέςησε λοιὸν ἱκαγὸν ὀπίσω αὐτδ' κὠκεῖνος ἀ- 
πώλετο, καὶ παντες ὅσοι ἐπείϑοντο εἰωπὸ, δεεσμορπίϑησουῦ. ἡ ἵᾷ 

γι λέγω ὑμῶν, δυτόςητε Σστὸ Τὴ. Δυϑρώπων (ύτων, Ὁ ἐάσουτε 

Η 

ἋΣ λ εὐ. ἢ τ΄ κα ᾽ ! ἈῊΡ νὰς εἶ ΔΝ 57) 
αὐτοῖς. ΟΤί ἐὰν ἢ ὸΐξ δύϑρωώπων ἡ ῥουλη αὐτῇ ἝΝ ἐβῶ 5 Οότο, 

᾿ ᾽ χὰ ὁ 3 Μ -“ Ἂ 

καΐζαλυϑήσεται εἰ 5 οκ Θεοΐ την, οὐ δέιυ αμοὃε καζοιλύσωι αὐ-- 
ξ τ᾿ : ἈΉΡ - 

τὸ, μήποτε "ἡ ϑεομαχοι ὄυρεϑητε. Ἐπείοϑηοξ ὃ εἰμπτὸ, ὦ χυϑοο- 
᾽ , | ὶ ᾿νῚ 

κουλέσοι μᾶγνοι Όις Σστῦςο λοις, δείραδ]ες “ἰοηής εἰλῶν μη λοῦλειν 
.λ  Η᾽τν͵᾿ νος » ΟΥ̓ ᾿ ΜΕ να΄. 

ὦι πῷὸ ονομῶτι ΤῈ Ἰησοῦ, 10. ἁπτέλυσοιν αὐτοῖς. Ω μὴ οι - 
᾽ ϑι .- ς ε λ 

πορδυοντο χαίροντες Στὸ χοδϑσώπου τὸ συνεδρίου, ὅτι τῦΈρ ἣν 
3 ἢ 5 “ ὅν Ϊ ἐἴ -ο 

ὀνόματος ἀιΐ» χατηξιω ϑησαν αἀἰιμαοϑίω αι "πῶσων : ἡμέραν 

ον Ἰὼ ἱερῳ "ἡ κουπὶ οἶκον ἕως ἔπουοντο δεδούσκονῇες κ. δλωπελι- 

ὅομϑροι [ησῶν δ Χοαςον. β Ἐν 3 ταῖς ἡμέραις ταύταις σλη- 

θωυόντων Τὴ“ μαϑηῇ, ἔϑοετο χοηύσμος ἢ: ἑλλίευιςῶν χοδὸς 

οι Ες ραοις, ὅτι «»εϑεωροιῦτοον τῇ διακονίᾳ τῇ καιϑημεθ,- 

γῃ αἱ χῆραι αὐ. Προσκανλέσοι μϑυοι 5 οἱ δώδεκα Ν πληϑος ὅξ 

μαϑητῶν, εἶπον, Οὐκ Ὄρεςον ὅξίν ἱέμας καϊζαλείαντας ῷ 

λόοον “Ὁ Θεοῦ, διωκονειν χραπέζαις. ὁ χισκεψαοῶε ον, ἀδὲλ-- 

φοὶ͵ διὔδρας ἐξ ὑμὴμ μδρτυρεμδύοις ἑγεὶ, πλήρᾳς πνόγματος 
εἰγίου καὶ (φίας, οι 'καϊζαςήσομδυ ὦ Ζὶ τῆς χρείας ταύτης" ἰζ- 

μεῖς ὃ τῇ πσϑοσευχὴ καὶ τὴ διακονίᾳ “Ὁ λόγου ,πγοϑσκαβερή- 
σομδν. Καὶ ἤρεσεν ὃ λόηος ἐνώπιον παντὸς ΤῈ πληϑοιρ χοῦ ὦΐξς- 

λέξαντο Στέφανον, οὐ δρα ἊΝ βή πίςεως Ὁ πνϑύματος αἰ γι, 

γ) Φίλιπαον καὶ ΤΠρόλορον ὦ Νικανοροι (ἡ) Τίμωνα κὰ Ῥαρ- 

μδναν καὶ Νικόλοιον προσήλυτον Αὐΐρογέα, οἱ ἔςηοἕ νωπιον ὃ: 
Ω » ΄᾿ν “ν λ 

᾿ποςολων: κ. προσευξαμδροι ἐπέθηκαν αὐτοῖς ταὶ χείρας. Καὶ 
ς ᾿ 3 ] ς 3 λω.. ΟῚ» 

Ο λόγος ὅ Θεού ἠυξανε, νὰ ἐπληήϑυνετο ὁ δριθμος Ὁ ἀρ υ -Ψ 
᾿ Ιςε.. “δες [ “ἢ ΑΝ 

ἱερεσωλήμ σφόδρα, πολις Τ᾽ οχλος Τ' ἐρέων υπήϑον Τῇ πίςή. 

Μ “Σ 

ὧδ, 

ἬΝ 

ἔ:. 
᾿ Δ ν᾿ 

ἢ 

» ᾿ 

4. 

᾿ Ὧν; ] 

με΄, 

“ἢ 

Ἂ. 

Ἢ 

: 

τ᾽ 

1 
" 
"ἢ 

Ἂἢ 
“ἢ 4) 

ἡ 

ὃ ᾿ 
“ 

. ᾿ ᾿ «τ τΝ 
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Γ Στέφανος ὃ πλήρης πίςεως᾽ καὶ διυώμεως ἐποί4 τέρφιτα ὃ ἐγέρς, 
᾿ σἽ. ας 

Καὶ σημεῖα μεγοῦλαι ὡ7ῳ λαῴ.." δ λυέρηστων δέζενες Τὴν ἀκ 5: ᾿ δὰ ξὐῤμς 

σζυανγώγῆς τῆς λεγο δύης Λιβερήνων, χρ Ι Κυρίωαίων, καὶ
 ἊΣ 

Αλεξαν δρέων, τὰ Χ.}} Στὸ Κιλικίας Ω Ασίας, συζητοιιυτες πῷ τῷ κ: 

Στεφάνῳ κα ἡ ἴσχον ἀνγτιφῆναι Τῇ ἢ σοφίᾳ" "κ τῶ Ὁ πνδυματι" ῳ ἘΠ. 

ἐλοιλά. πότε εὐπέθαον ἀνόρας λέγοντας, τι αἰκνκόα μρ ΡΘΗ ταὶ “ 

λαίλθίντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωσην ἼΩ ἥ' Θεῤν. Σιως- μι 

Δ κινησοιν τε δὲν λοιὸν καὶ ̓ Ὅι πρεσβυτέρου καὶ εἶν. γραμμα- ὑπ᾽ ἀπ αν 
πέστε, 

Ἴεἰς, καὶ ὀὐησουτες σιμήρπασειν αὐτὸν, ή ἤφριδιον εἰς “ὃ σίλυς- δ ἀμΝ α 

ὅριον, ἔσησαυ ϑ: ᾿ μδῤτυρας ψευδεῖς λόγον δῇ ἀνϑεθοπος σις με 

ου πουυέται ῥήματα βλάσφημα λοιλῶν ΝᾺ τοῦ τὸ τόπου τε ἧς ἢ 

γίου ζύτου καὶ ν γόμωου ἀννκοαμδυ »ὃ ἀ ΚΝ Ὁ λέροντος, ὅτι ἴη- 

δ" 0 ἀρ τ ἔτδθα σον ̓ κατα λύσᾳ τὸν τόπον Ὅυτον, ΘΙ. ᾿λλλαξᾳ 

ϑηὰ ὃν ἃ χρρέδοχεν ἱέμιν Μωῦύσης. Καὶ ὠτενίσαντες εἰς αὐηὸν 

ἅπαντες ὦ κοιϑεζομῆροι ον "πω ὦ σϊυεδρίῳ, εἰδὸν “ὶ ωὼ χυδϑσωπον 

ἀν, σε! ὶ πρόσωπον ἀηδλου. 

ἽΠ ξ Εἶπε: ̓  Ο Σ δρχιερδὺς, ἢ Εἰ ἄρά ταῦτα οὕτως ἐμά: Ο δὲ ἔφη, "ὁ Σπρώρβ 

Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πῶηφες, ἀκούσωτε" Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὦ ω-- 

ἑ φϑυ]ῷ πῶτερ ἰὑμὴν Αὐρμὰμὅ μοὶ ῶν Τῇ ἢ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν 

τ ἐδ κρατοικησοε! αὐτὸν ον Χαῤῥὰν, καὶ εἴπε χυϑθς αὐτὸν. ἔξολϑς 

ἔ ὧκ τῆς γῆς σοὺ Καὶ ἐκ Φ συπένείας (υ, ὦ δεῦρο εἰς γέιυ (ὺ ἂν 

» (οι δείξω. Τότε ὀξελϑων οἉ γῆς Χαλόδι ἐν » κατώκησεν ον 

ἐ Χαῤῥαν. Κάρκειδεν ΜΙ Ὁ Σπτοϑανειν ῷ πατέροι αὐτῷ εμέϊω- 

κέσεν αὐτὸν εἰς τίωυ γίω ταυτίω εἰ εἰς (ει ὑ ὑμεῖς γὲν κατοικεῖτε, ζ 
ἀκ ἔδωκεν υπὸ κληρονομίαν ον αὐτῇ, οὐδὲ ἐβημα: ποδὸς" καὶ 

ἐπηηεῖ Εἰ λουτο ἀπῇ δια εἰ εἰς κατα θέσιν ο αὐτῷ, ζ τῷ τῇ απερματ 

ἀμ με αὐτὸν, σκ ὄντος υπτὸ τέ εὐρθὶς ἐλούλησε 3 ϑτως ὃ Θεὸς, ὦ τ ἀπ. 

ἀτ Ὥς ἰοὺ ἐφοα ὸ πσέ ρμα ἀμὸ πουβοικον ἂν γῇ Χγλοζεία, χρΐς 'δου- 

με , λωσοεσιν αὐ τὼ κακωσοισιν ἔτη τέρακόσια, Ω τὸ ἔθνος ὦ ᾧ ἐὰν «εἰπὲ 

δ δουλδύσωσι, κρινῶ ἐ ἐγω, εἶπεν ὃ Θεός. ὃ μϑὶ μῃ ταῦ τὰ ὀξελδίσοῦ 

ΓυαζΒ ἢ ἡλαξάνσεοί (Αϑι ὠν)ῷ τὸ τόπῳ Ούτω: Καὶ ἐσδύυκεν αἰπηβδιαϑήκν 

ἜΘ φἥξρομης, “Δ΄ οὕτως ̓ ἐρθύνησε Σ ἰσαώκ, Ὁ αὐϑιέτεμδυ αὐτὸν ̓οαὗπρη, 
ἐπ ὟΝ ἩἸμερᾳ τῇ ἢ ὀἴδον; Φ᾽ ὁ ἰσιακ τὸν ἰακεΐζ, καὶ δ΄ ἵἴακωςξ «ὧν: 
λΑ Λε ῦ Β δευῤδε,και πατριάρχας." Κα) οἱ πατεολώρχαι ἐὔον ῷ Τεν.λζ.Ζ 

Γεγωθ . Α 
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Ιωσηφ ἀὑπέδὸντὸ εἰς ΑἸγυηῆον' κου ἴω οΘεος μετ’ ἀμ καὶ 
4 Ι ὃ 9.. ἧς. 2 ,΄Ν »“Ἶ ἕν 0 9} 2 

ὀξείλετο αὐτὸν ον πτστον τω θλίψεων αὐτῷ, Ὁ ἐδωκεν ἀυτὸ το αν Ἢ 
] ὼ ΠΑΝ. Ι λ [ Ἧ- Ν τι μάν.» 1 - 

'χείραν ᾧ σοφίαν ἐνανπον Φώραω βασιλέως Αἰγύπηου,". κα-- ΟΝ 
! »ς» ἢ 4“- ! δ ἐνῶ ἃ ς “ εν ἬΝ 

τέςησεν αὐτὸν ἰξλούμϑρυον ἐγῖ' Αἴγυπῆον ( ὅλον ὃν ορκῶν αὐτῷ... ΠΝ 
τ τι λα. δι, 6} ὃ. 2 : 

Ηλϑε ὃ λιμὸς ἐῷ ὅλίω 7 γίευ Αἰγυπίου Ω Χαναὰν ᾿ ᾿ θλί 
[ λ 3 « Ι ε ε 

ψις μέεέγαλη, κοι οὐχ ἐὑθλσκον λορτασμλωτα οἱ πατέρες ἥ μὴ . 
ο 4 Ι! λ λώ “"Ὕ ) 2 »ς 3 

Ακουσὰς δέϊακωξς ὄντο ἡ σιτὰ .Ψ Αἰγυπίῳ Α ὀϊξαπέςηλε ζν. ΤΈνμβ.Α 

Ι ς Ω ΟΣ) ΄“ Ι 3 Ι! Ε 

ει μα θν.7... ᾿ 5». ο] » ἥ 
σηῷ Όις ἀδέλφοις αὐτό. "ὦ ᾧωνέρον ἐγ 610 πζὺ Φαραω ἊΣ ᾿ 

ΓΝ “να Ϊ Ἱ ᾿ λ Ι 

οὐ Θ- ΤΣ ἰωσηφ. Αποςείλας δὲ Ἰωσηῷ μετεκολέσουτο ὕπα- 
! εν ἡ Ἕ ᾿ ἊΝ ῬΑ εἴς εδν » “ 

τεροὶ αὐτῷ Ιώκῶθ.. 1) πτῶσον τίου συή ενειαν αὐτῷ ον ψυχοῆς 
ε Ι ! ο ! πὸ λ 3 ᾽ Ο γ᾽ 

ἑξδομνήκοντα πέντε. κατέβη ὃ ἰακωί εἰς Αἴγυπῆον, ἐτελδυ-- 

, ὶ 

4 σ!τιο. οἣ «1. (ὦ 

“π ᾿ μνν πόκος ν᾽ 

νι 2.» 4 -- δέ ῶ " Γ ἵ τα Ἂς ἐδέδο δϑ ον . 

ΓΑ 
οἋ ὶ σ Ι « ΟΡ ο ὶ Ι ᾿ τ Τρ μθ.Α 

τῆτοι αὐτὸς Χο Θ πατερές ἐμ : Και μετετέθησεων εἰς Συ- τειν 

χέμ, ( ἐτεϑησον ὃν πω μνήματι ὃ ὠνήσουτο Αδρφαμΐομης ὑπέκλα 

τ Ἐμθρ..γ. ργυράου «δὰ τὴ ἡων Ἕμμορ τὰν Συχέμ ἔ Καϑωὲ ἢ Γ- ΣΝ 

μζν ὁ χρόνος τῆς ἐπαπελίας ἧς ὠμοσεν ὁ Θεὸς τῷ Αζδραμι, "ὦ 

ηὔξησεν ὁ λοιὸς "Ὁ ἐπληθωυϑη ὧν Αἰγύπῆῳ ἄχρας ὃ δὼ ἐηίζω- ἴξαάλ, 

κἐπὶ Αὔγυον. σιλεῖβ ἔπος. ἢ ὃς ἐῶ ἤδῳ γον ἰωσηῷ ὧι κατασοφισοιμδρος Ὁ 

“π “0 (Θ. ἰ μἹμ, ἐκάκωσε Οι πατέρας ἡμὴ), Τῷ ποιεῖν ἔκϑετα ἃ 

βρέφη αὐτῶν Σ εἰς “ὁ μή ζωογονειάχ. Ἕν ᾧ καιρῷ ἐσϑυνη.ϑη πο δ ν 

Μωσῆς, κὰ [ὦ ἀςεῖος τῷ Θεῳ, ὃς ἀνετράφη μίωας εις ον τῷ 

ὄἴκω ᾧ παΐὸς αὐτῷ. ὠκτεϑέντα ἢ αὐτὸν "ἀνείλετο αὐτὸν ἰὲ ϑυ- 

ἀπ θια ὁ ἀτῃρ Φωραὼ, "ἡ ἀνεϑρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς ἐόν. χα] ἐπα!- 

πμὸνβι Δευϑη Μωσῆς ποση σοφίᾳ Αἰγυηηίων ομὦ δὲ δωυατὸς ὃν λό-- 

οϑις ἡ ἂν ἐρεῖς. ὡς 5 ἐπληροῦτο οἰυτχὸ τεασα ροικονταετὴς χ,οό-- 

γος, δείξη ΒΡ τίι καρδιον αὐτού. ο) χισκέν ας ζι; αδὰλ- 
τὰ 

ὙΣῚ ττ᾿ οι; αὐτῷ Ὅις ἧους ἱσραήλ Καὶ ἰδοωνινα, αἀἰδοκουμῆρον. ἢ ἦν. τι Ὑπιὴ Ὁ 

το, Ὁ ἐποίησεν ἐκ δέκησιν Ἰῴ καταπονουμῆμῳ, πωταξας 

"ναὶ ἐφυίν, τὸν Αἰγύπηιον ᾿νόμαζε Ὁ σζωϑ!έναι Οις ἀδελφοις αὐτῷ, ὅτι ὁ 

μολ΄ Θεὸς διὰ χάρος ἀμιΐπ᾽ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν. οἱ ἢ καὶ (Ὡνήκαν. 

ἽΤῆτε ὀἡπούσι ἱἑμέρᾳ ὠφϑ αὐτοῖς μαχομέροις καὶ σζιυή- Εξο ΒΥ 

λασεν αὐτοιῇ εἰς εἰρίωυϊευ, ἀπων κΑνδρες, ἀδελφοί ἐςε ὑμεῖς' 

ἱναι ἀδουῶτε δλλήλοις 5Ὸ δὲ ἀδικῶν ῷ πλησίον, ἀπώσα- 

ποαὐὰν, εἰπων, Τίς σε κατέςησεν ἀρχοντα καὶ δικαςήν ἐφ᾿ Δ 

γῳ,. Ε ᾿ 

6 ὀκτεϑεντος 
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ἡ μαρ: ; μή ἀνελεῖν μέεσυ ,ϑέλεις, ὃν τόπον ἀνειλέρ χθές ὯΝ ΑΕ 

γύπλιον; ἔφυγε ο Μῶωσης ἐν τῷ λόγῳ Ουτω,"ὴ τἀ: ἔγγυετο πουροι- 

κος ον γ " Μαδιαμ, οὗ ἐσῆυνησεν ὕοις δύο. Και πληρωϑέντων ε 

τεσσοιφοίκοντοι, ̓ ὠφϑης ἀυπὸ ς ον Τῇ ἐρήμω Τὰ ὄρους Σινα τα ἀγξελος 

Κυρῥουὸν “φλογὶ πυρὸς ̓ βάπυ δὲ Μωσῆς ἰδων ἐϑαυμα- 

σε Ἔ ὀραμα. τεοσεργομδιου « αὐ Ὁ χα ζανοήσαι, ἐδέδετο ων 

γῇ Κυρίου τεὸς αὐτὸν Ἔγω, ὃ Θεὸς τῆν πατέρων σου, ὁ Θεὸς 

Αξρφαμ. Κα ὁ Θεὸς ἴσοιακ "Ὁ ὁ Θεὸς ἴακωᾷ. ἔνξομορ ὃ 5 γέτ 

γόμδυθ’ Μώσης 5κ ἐτολμα καΐζανοησοι. εἶπε δὲ αἰπο ὁ ὁ Κύ- 

Εκος, Λύσον Ὁ ὑαύδημα η; ποδῶν σου" ὁ γὸ τὸ τοπὸς ον ᾧ ἕρηκαρ, 

γἢ ἅγια, ὅξην. ἰδὼν εἰ δὸν τίω κα κώσιν Τῇ λοι μμου 71} οΨ Αἰγυ- 

γῆω ἴα ἥ’ ὅ φεναγιμοῦ αὐτῶν ἠκουσα οἰ ν κατέζίω ἐξῇ εαϑαι αὐ-- 
ζυ,. καὶ ἰδ υ δευρο, Σποςελῶ σε εἰ Εἰς Αἰἴγυτῆον. Οότον ὯΣ Μαου- 

σὴν ὃν ἠρνήσοιντο, εἰπόντες, Τίς σέ κατέρησεν ἀργοντα Ὧ ἐ δικα- 

κην; Οὐ ὁ Θεὸς ἄρχονται Καὶ λυφρωτέευ ἀπέςηλον᾽ ον ΑΝ 

Δ᾽ ἀτίέλου Τῷ τε ὀφϑιντος εἀμπτὸ ον τὴ ἢ βαάτω; διε ἀντ ὀξηγαιγῆν αἰὐ-- 

Ὅις, ποιήσοι τὰ ἜΡΕΕΝς καὶ σημμέαι ον γ, ̓Αἰγύτβουκ Ὁ ον ἐρυϑρᾷ 

ϑα λα ἀπ Ὁ “ὡν Τὴ ἐρήμῶ ὑπ τέασοι φοίκον ται ὅτος ὅτην ὁ ν Μωὺῦ- 

σὴς ὃ εἰπτὺν Ὅις εἷοῖς ἴσιδου!λ, ̓ Προφητίω ὑ ὑμιν ἀὐα φησ Κύ. 

ΑΘ’ ὁ Ὡ Θεὸς ὑμὴμὸκ τὴν ἀδελφῶν ὑμὴ ὡς ἐμέ ἀμῃ, ἀκοὺ- 

σεοῦς.᾿ Οὗτος δξιν ὁ πυομδυος οΨ Τὴ ὀκκλνσίᾳ ὧν τῇ ἐρήμω, 

μ Το Ὁ ἀτίελου (ὁ λαλριτος οὐυγειν νοῦ πυ ὁρ4 Σινὰ δία ̓ἥὐ πα 

τέρων ἡμὴ, ος ἐδέξατο λόγια ζῶντα δδιιυα ἡ ἡμιν, ᾧῷ “κ ἤϑελης 

σειν ὑπήκοοι γ30 ἐαϑεη οἱ οἱ πατέρες ἡμὴ. δλλ᾽ ἀ ὠπὼ σαιγη ἐκ ἐφρα- 

Φηοῦ ταῖς καρδιαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπῆον͵ εἰ εἰπόντες ηᾧ Ααρῶν, 

᾿Ποίησον ἡμῖν Θεοις οἷ , πσεϑπορδυσοῖ) ἐμὴν. ὁ Ὁ Μωσης οὗ-- 

τὸς ὃς ὀξηγαγνυ ἡ ἡμας ὡκ γις Αἰγυηθου δ) ὀἰδὰ μδιυΐ: γέ θήν 

ὠμπὸ. Καὶ ἐμιοδγοποίῤισειν ὧν ταῖς ἡμέβαις ἐκείναις, καὶ Δυήγα- 
29. ϑυσίαν τῷ  εἰδωλῳ Χίῳ Δ᾽ φραινόγτο ν Οἷς ἐ ἔργ ις Τὴν χ- 

ρῶν αὐτῶν. Ἐρρεψεῦ ἢ ὃ Θεὸς, Κρ πορέδωκεν αὐποις ̓ λοΐζφῳ 

Τῇ οραΐεᾳ, Τὰ τε οὐραινοά, καιϑῶς γξχραπῆας ν οίξλῳ τὰ τϑο- 

Φητῶν, “Μή σφαγια χα ϑυσίας πϑεϑδηνεξκατεμ μοι ἔτη τϑδστι- 

δάχοντα ον τῇ ἐρήμῳ ὀβκος ἱσδαήλ; ΚΟΩ ̓ἀὐελαβέτε πίω: παε 
: νωὺϑ ὅ Μολϑ Χχ; Ὁ Ἂ ̓ἀφρον Οὐ Θεοόύ ἐὑμὴμ ῥεμφῶν, Οι τύπους 

δπυείφλονς 

7: ! ϑαμαζι Ὶ 
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Ιο Ξ καρδίαις 

ὑμῶν". 

᾿ Ὀυτου. οἹ]. 

ἜΝ Ὶ 
πιςεως χα. ἰ. 

τ κράζοηες. σ᾽ 

Ἁ 

" αὐτὸν. σῇ. 

Ϊ δὲ... αν 

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ. ἀλλ 
ο ἃ » ’ 1 ΣΡ ε ᾿ 

οἱζ ἐποιή σεΐ)ε ταεϑσνυυϑν αὐ Το!" πε μετορῶω ὑμας ἔ ἐπέκεινα, - 

Βαξυλώνορ. Η σκίωη “' μδρτυρίου [ὦ ἐν Ὅοις πατράσιν ἢ 

τι ἐρ᾽ μῶ, καϑῶς διετοαίζατο ὁ 0 ̓ λοιλών]ῳ Μωσῃ ̓ ς ποιήσοι αὦ-- 

χ Τ τύπον ὃν ἑωροίκει,᾿ ἰε κ εἰσηγουρον δαδεξάμδροι Ψ - 

οἱ πατύρές ἡμλύμὸ ἰησού ἐν τῇ καΐαοί σά τὰ ἐθνῶν, ὦ (ἐν ἐξωσεν 

ὁ Θεὸς Στὸ πυθϑσιύπου δ πατίρωἡ ἡμῦϑ, ἐῶς δ υὐμερῶ Δα, 

() δ. ὃ ὃς ὠρεχασαν ἐνωπιον ἼΘε, ὩΣ ἡτή σουτο δὐρῳ σκίωωμα 

Τῷ τἰενρε ἱακως. Σολομών: 3  φκοδόμυησεν αἰπῷ οἱ οἰκον. ΣΛᾺ ὅχ 

0 ὕψιςος ἐ ἐν ν χέροποιήτοις, γώοις καυτορκῖι ̓καϑῶὼς ὃ τοδοφήτης 

λέγ, Θ᾽ οὐραγὸς μοι ϑεθν»,ἡ ἡ ὃ γῆ Ὁ ὑποπόδιον ν ποδῶν μου. “ 

ποῖον οἰλον οἰκοδομὴ σετέ μοι: ; λέγ Κύρμκος: ἢ ἸἼες τόπος τῆς κα--" 

Ὧποώσεως μου: ἐγ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα παντοι; ἽΣκλη- “ 

ρογρανρῖλοι Χο ̓ ἀαΐδτμητοι " τῇ ἡ καρόιᾳ Ὁ 5 Ὅις ὠσὶν ὑμεῖς 

εἰ εἰ  Ἴᾧ πνδὺμαῖε τῷ τῷ ἁγίῳ. Αὐτιπίτβετε, ὡς οἱ πατερές ὑμδμ καὶ 

ὑμεῖς. Ἴνα τὴ! χυδοφητῶν “κ ΜΕ οἱ! πατέρές ὑμῶν; καὶ Η 

ἀπέκτειναν "Ὅις φεοκαΐαήει εἰ λοανταρ τῦθα τῆς ἡ δύσεως τῷ 1 διὲ-- 

Κοίου δ γι ὑμεῖς πϑϑϑδοται Ω Φονάς γεβυηῶε, ᾿δτινες ὅα- 

(ετε ζονο ἤΈΕΕΌΣ εἰς διαωταγας ἃ ᾿ἀπέλων, Ο ἕρι ἐφυλοίξατε. Ακού-- 

ἐμὸν ἣ ταυτὰ »διεπιρίοντο ταῖς καρδιαὶς αὐτῶν," ἡ ἔδρυχον Οιὶ 

ὀδόντας ἐ ἐπ᾽ αὐτὸν. Υ πουργων 2 ) πλήρης ̓ πνόματος ἁ ἁγίου, ἀτε- 

γίσας ἧς Ὧν οὐρανὸν, εἰδὲ δοζαν Θεού. το [ησοιὼ ἑστωτα ὡκ δ8-- 

ξιῶν Π' Θερό κὶ Ὁ εἶπεν, δου ϑεωρῶ ζις οὐρανοις Δὐεωγμένοις, 

τ᾿ δ υ ὑὸν ΤΩ ἀὐϑεθόπου ον δεξιῶν ὁ ἑςωτα τα Αἰ Θεοῦ. Κραάξαῆες 

Ὁ Φωνὴ μεγαιλή, σζωυέαον ὦ ὥτα αὐτῶν, ὃ ὥρμυησοιν ὀμοϑυ- 

μαιδὲὸν ἐ ἐγ αὐ τὰν" - ἡ ὀκιαλόντες᾽ ἔξω τὴ ρος πόλεως »διϑοξόλοαυ. 

ὲ οἱ ἱ μδρτυρες ἀπέϑεντοζα ἱμάτια αὑτῶν αὐραῦοις πόσαις νεα-- 

νίου καλου μδοε Σαύλου, γ0 ἢ Μιϑοξολουυ ΣΣτΦανον, ὄλικα- 

λέμδυον Ο λέοντα, Κύρκε ἱησοῦ δέξαι ᾿ὰ πνέμα μου. Θέ: ὃ 

ᾷ σθνατα, ἔκραξε Φωνη μεγαλή, Κύοκε, μή σήσης αὐτοῖς τ 

ἀμδρίεαν αὐτέων. Καὶ Ούτο εἰπὼν ἐκοιμμηϑη. 

Σαυλορ: - ΥΜῚ σὰυδυδοκὼν τῇ ἢ ἀὐαιρέσέ ἀν : ὀίμετο: 9 ἐν {-- “ Κιφικβ. 

γείνῃ τὶ ἡμέφρι διωγμὸς μέγας οὶ τίως ὑκκλήσιαν τίω ἐν Ϊς- 

ροσολύμοις, παύτες τὲ ̓ διεσασείρησοιν Ὁ ὧς γώρας τὴς ἴου- 

δαιας καὶ Σαμδρείας, πλίω Ω Σστοςύλων. Σιωροόμασαν 
ἐν 

Εξοογ.κε. Δ 

ἐ(ρ.η.8 

Ἰησουὲ.γ.1. 

α.Βασ.ς.Τ 

β,.Βασ.ζ.Α 

α.παρ.ιζι 
ψαλιρλα.Α 

γΒασ.«Α 

Κεφοιζ.Ζ. 
ἡσα,ου ἕς.Α 

ἵερεμ.θ.Η 
ἐζεχ. κδ.Β 
ἹΈρεμι.ς.Γ 

Ἐξοσγ 8.4 

Κεφικβ.Ὲ 
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δὲ ῷ Στέφανον ἀνδρές ὄλαθεις, κ ἐποιή σαντο κοπετον μέ- 

ἐκ ἐπ᾽ ̓ὠυτώ. Σαυλος: Ὁ ἐλυμαήνετο τίω ὀκκλησίαν, ἰ Οις 

οἴκοις ἐρπορδυόμϑρος, σύ σύρων τε ἀνόρας Κα] γευυάμκοις «ἰοεδι- 
δὸυ εἰς Φυλάκη οἱ ἱ μδυ οι ὦ δια αι βέντες διηλϑὸν δϑαηελιζο- 

μδροι Τ' λθλον Φίλιπαος ἢ κατελϑων εἰ πόλιν Φ Σα δ οείας, 

ὀρυηρυασεν αὐτοῖς Σ Χραςον. ᾿φεϑσεῖχον τε οἱ ὀχλοι Οις λέλο- 
μδρμοιρι χα 5 Φιλίπαε ὁμοϑυμαδὸν, ον τῷ ἀχουφναύτοις τοι 

ἔλέπειν ᾧἃ σημεῖα ἃ ἐποίᾳ πολλῶν γὸ ἢ, ἐχθνῶν πνεύματα ἀχᾷ 

ϑαρτά, βοῶντα μεγάλῃ Φώνη, ὀξήρχετο: πολλοὶ ἣ , ραλελυς- 

μδροι κα χωλοὶ ἐδεραπεύϑηοῦ. Ὁ ἐγ ετο γερα μεγαληὴ ον τῇ 
πολέ ἐκείνη. Ανὴρ δεΐῖες ὁ ὀνοματι Σίμων προὔπηρχέν ῳ ε 

πολᾷ μαγεύων "ὦ ὀξισῶν Ὁ Δ ἐθνος Φ Σαμδρείας, λέγων να 

πα ἑαυν μέγαν, ῷ ππδϑσείλον παντες ὄστο μικροῦ τς μεγάα-- 

λου »λέροντες, Οὗτός ὅτην ἡ δαυαμις ὅ Φ Θεοί ἡ᾿ Ἡ μεγαάλη. Τροσει 

δϑν δ ἀπὸ, δια “ὃ ὸ ἱμανῴ φ χρόνῳ ταῖς μαγξείαις ἐξεςακέναι αὐ- 

2 ϑϑπῖγη ̓  

-- 

β..α, 

᾿ καλουμδέ, 

οἢ.1.ἰα, 

τοις. τε 3  θλήευοῦ πῷ τῷ Φιλίππῳ  δ)αήελιζομδυῳῖα «Ὅλῷ. 
ξασιλείας, ὅ Ὁ Θεό ΓΕ ὀνόματος ὅ 5 [η(ο ἐς Θαςού. ἐξατηϊζοντο 

ἀνδρές τέ κι, γαυακες. Οδὲ Σιμῶν "ὦ αὐτὸς ΠΎΡΞΕΙ Ω (αὶ 

οϑεὶς, ἴω “οερσκαρτερῶν τῷ Φιλίσσσῳ » ϑεωρων τέ σημείαι κ 

δαυαμεις μεγῶλας γινομῆμας, ὀξίζουτο. Ακούσεωτες ὃ οἱ ἐν ἴς- 

ροσολύμοις Στόςολοι ὅτι δεδεχ!) ἷς Σαμδρεια ὃ Τ' λθλον Τ' ἡ, Θεοῦ, 

ἀπέςηλαν χοϑὸς αὐτους “ὃν Πέδον .Ω)) ̓ἰωαννίω δτινές ἘΥΡΝΣ 

ἔαντες χσδοσηύξαντο τϑὰ αὐ ὅπως λοίξωσι πνδῦ μια γεον". 
» ᾿ “δ ν.» 3 Ἦ λέπις 5. 

θύσει μω ἐπ᾽ οὐδενὶ β σαν ὀλιπεηίωκος, μϑνον 2 βεξα- 

γῆισμιέ νι ὑπὴ ἐωα εἰς “ὃ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἰησού. τῦτε ἐπεή- 

ϑριω τας χέρας ἐπὶ αὐτοις, ἴ ̓ἐλομθανον πνεῦμα ὧγμον. 

Θεασαμδυ(θ» ὃ 50 Σίμων ὦ ὅτι διὰ Ὡς οὐ χιϑέσεως δι χερῶν 

Τὴν λτοτύλων διδόται πνεῦμα ̓ ς ἅγιον, υθοσηνεῖιοεν αὐ-- 

τοῖς λθήματα, “λέγων, Δότε κοῦ μοὶ πίω ὀξοισίαν ταυτίω, 

ἵνα ᾧῷ ἂν ὀλιϑῶ τας λέιρας, λαμμξανη πνέυμα ἅγιον. Ππέξορἢ 2 
Ι 

εἶπε τεθς αὐτὸν. Τὸ ϑργύσκὸν (ου σίδυ σοι ἐἰη εἰς ἀπώλειαν, 

Ε΄" 

ὅτι Ὁ δωρεαν ὝΨΗΣ ὀνομμσοις διαλφηματων κταάι. ἐῶε ἔς! δὰ 

μέδάς οὐδὲ κλῆρος ον τῷ λόγῳ Οὐτω: Ὥς 2 καρδία (ου ὁ Ὥ ἐςῃν 
ὀὐϑεῖα ἐνώπιον Τά Θεοό. μετανγόησον οὐ ὃ διτὸ τῆς κακίας (ου 

ταύτης, 

"αὐ 



κὰ , 
ος σῦλλᾶ κλαὶ 

5 ἢ 
Υ οὐ δύελίμι-- 

σανεν.β. 

2 ὑπέρρεφον.β 

4 δ)ηγ[ελίζον- 
. β. 

να. .ε.0..γ. 

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ. “- 
ταύτης, χα! " δεή ϑηῖε τοί Θεού, εἰ ἄρα ἀφεϑήσεται σοι ἰξ ὦι-- 

μὲ: τὴς καρδίας σου εἰς γὉ χολίω πικρίας, ῶ σἰμυδεσμιον ἄδι- 

κίας 0 ρω σέ ὄντα. Αποκριϑεὶς ὃ ὃ 0 Σίμων. εἶπε, Δεήϑητε ὑμεῖς 

ὑπέρ ἐμοῦ χοθὸς ὃν Κύομον. ὅπως μηδὲν ἐπέλϑη, ἐστ ἐμέ ὧν 

εἰρήκατο. Οἱ μὰ οαυ ὦ διαμδρτυροίμδροι καὶ λουλήσοιντες ῷ 

λόφον τοῦ Κυρμου, ᾿ὑπεέοροψαν᾽ εἰς Ἱερουσαλήμ, 5 πολλάς τε 

κωίμας δῇ! Σαιμῦε οτῶν ᾿ δυηηελίσαντο. Αήδελος ΗΣ Κυράν 

ἐλοίλησε χυϑὸς Φιλιπαῷῷ, λέγων, Ανάςηϑι κα! πορθύου κοι 

μεσημξείαν, δἶλὶ πίω ὁδὸν πίω καταξαἰνουσοιν Στὸ ερου- 

σουλῆμι εἰς Γάζαν" αὕτη ὅν ἡ γοὰ Καὶ ἀναςας ἐπορόσϑνν; Ω 

ἰδοὺ ὁ Τὴ Ιρ Αἰϑ ἐμ: ὄὐνουλος, διωυάςης Κανδᾶκης Φ βασιλίατης 

Αἰϑιόπων, ς (ὦ ἐἶχὶ παῶσης τῆς γάξις αὐτῆς, ὃς ἐληλυϑέ 

χοδοσκιιυὴ ΓΝ εἰς ἱερουσοιλήμι, μὺ τέ υὑπορρέφων, Ω καιϑης- 

μὗγος ὁδὶ α' ω ἄρματος αὐτῷ, καὶ ̓ ἀνεγένωσκε ὃ πσεοφητίευ 

Ησαΐαν. εἶπε ὃ "Ὁ πνεῦμα τῷ Φιλίπαῳ, Πρόσελϑε Ὁ κολλή- 

Α)ητι π]ῷ ὅ τρμέατι Ουτω. Προσιδραμῶν δὲ ὁ Ο Φίλυπαος ἤκουσεν 

ἐμὰν. ἀναγινώσκοντος Ἂν πεοφήτίω Ἡσαΐαν, ̓  πεν, Αφοί- 

γ γινώσκεις ̓  ϑυαγινώσκεις . Ὁ δὲ εἰπε, Πως γαρ ἂν δέιυα!-- 

μίω, ἐὰν μὴ τις ὁδῈ) γήση ΜΕ: Παρεκαλέσέ τεὸν Φίλιπῶον, 

ἀναβάντα καιϑισοι σίλυ ἀμ. [ὶ δὲ φῬμοχη Φ )βαφὴς (εὑ ὁ ἰήω: 

γινωσκέν, [εὐ αὗτι, ὡἧς «σϑόβατον δὶ σφαγέω ἤχθη, καὶ ὡς : 

ὠμνος ἐναντιον ζῇ κείροντος αὐτὸν γάφωνος, οὕτως ἐγ ἀνοὶγή 

“ὃ σὐμα αὐἶ.Ἂ ον τῇ ἢ (ἀπεινωσέ ἀ ἀμὴν ἡ κρίσις αὐτῷ ἤρϑη᾽ “πίω: "ὃ 

νεῶν ἀ ΩΝ τς δυηγήσοται: ; ὅτι αἴρεται Σπὸ Φγη γης [ ζω! αὐ. 

Αποκριϑεὶς ὃ ὃ ὃ δύνουμος τῷ Φιλίπαῳ, Εἴτε, Δέομαι ̓(υ, θα 

νος ὃ ϑοφητις λέγ 4 Οὐτο δὶ ΒΡ, αὶ τι ἐτύρουενός; 

Ανοίξας ὃ ἡ ὁ Φίλιπαος ὃ σοιλα αὐτῷ, Ω πἰρξάμδρος Στὸ τὴς 

βαφῆς ταύτης, δὐηνΤελίσειτο νπτὸ Ἃ νὰ ἴησοιυ. ὡς δὲ ἐπορεύον- 

τὸ κι ̓  ὁδὸν, ἦλϑον ὦ Ζί 7ε ὕδωρ καὶ Φησιν 0 ἡ δύνουλος, ἰδοὺ ὕ- 

δῶρ᾽ 4 κωλὺύᾳ με βαππιοϑίευαι. Ἕ πε: ὃ ὃ Φίλιπαος, Εἰ πιςεύφς 

Οἷξ ὃ ὅλης Φ καρδίας ἐξεοίν. Αποκριϑείς 5 εἶστε, Πισέῦὼ Σ ον τῇ 

Θεοῦ (ἢ ὃ ον ἰηζοιώ Χρρρον. Καὶ ἐκέλδυσε οηνα Ὁ ἅρμα. κα 

κατεξηοβ ἀμφότεροι εἰς Ἂ ὕδωρ, ὅντε Φίλιπσος Ὁ 0 ὁ ὀύνελος, (Ὁ 

ἐξ ήδισεν αὐτὸν τε ὃ ἀνεξηοῦ ὡκ ὃ ᾧ ὕσίδετος, πνεῦμα Κυρίου ἡ 
Ρ.1. 

Ηἱ σεν γγ.1 

“ 

έν 
ΤΩΣ 
ὦν 

Υ̓ 

βῇ 

ἔν ἐν 

δ᾽ 

“" 
ΩΣ" 

-- 
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ἥρπασε Σ Φίλιστον ὁ ὅκ εἰδὲν αὐτὸν ἐρεέτι ὃ δὐνουχος.. Ἐπο-- 

ρέυετο ὌΧΙ Σ ὁδὸν ὑτΝς. χαίρων. Φίλιπαί θ᾽ ὃ φ εὑρέ εἰς οΑζω. 

τον. Ὁ διερὰΘ δος ηβελίξεν τας πόλεῖς ποσας ἕως “ 5 ἐλϑεῖν 

αὐτὸν εἰ εἰς δ ιαα ῥεῖα!" Ὁ: 5 Σαυλος ἔτι ἐμυπνέων 

ἀπειλῆς καὶ Φόνου εἰς Ὅις μαϑηταρ » Κυρίου, τοδϑσελϑων 

πῶ  ϑρχεδ,: ἡπτίσοτο πο οὐδῷ Ὁ ὁ) ιςολας εἰ εἰς Δαμασκὸν ζσϑος 

ταῦ σδυαγωγας ὸ ὅπως ἐἀνζινας εἰ εὗρῃ τῆς ὁδὸοό ὁ οὐδε ἀνόρας 

τε Καὶ γευάμκας, δεδομῆροις ἀ ἀγαίγη εἰς ἱερουσωλήμ. Ἕν δὲ 

Ἴῳ πορευεάχ, ἔϑωετ αὐτὸν ἐπί ζειν τὴ τῇ ̓ Δαμασκῷ, Ω) [ ὦξαι- 

φβ αἷϑυηοραψεν αὐπον Φῶς Στὸ Ὁ 5 οὐρανοί, κὶ γ) πέσων ὀχὶ 

χίω γίω.; ἤκουσε Φωνίω λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ Σαουλ, ν με 
διωκεις: Εἶπε Ὁ, Τίς Εἰ Κύραι; Ο: δ Κύρμος εἶπεν, ἔγω εἰ μα ἰν- 

(οἱξ "ὃν συ διώκεις. σκληρὸν (ι χοθὸς κάναρα λοικπιζᾷν. Τρε- 

μῶν τε Ω ϑαμμῶν εἰ ἐγπς Κύριε, Ἷ με ϑέλάς ἘΠΈΠ ΘΕ Καὶ ὁ Κύ- 

ἔλος τες αὐτὸν, Ανάςηϑι ̓  ἀσελϑε εἰς Σ πόλιν, ΧΩ λα. λη-- 

ϑήσεταί σοι Τί σᾷ δὰ ποιεῖν. Οἱ δὲ ανδρές οἱ οἱ σάμμοδούοντες ἐἰυπὸ 

εἰσήκεισαιν ἀννεσι, ἀκούοντες μὴ Φ ᾿ Φώνης, μηδένα 5 ὃν πϑεὼ ροιιυ-- 

πες. Ἡγερϑη ὃ ὁ Σαῦλος Σστὸ Φ γ 7)"-ς" ἀυεῳγμένων ὃ Τ' βοφϑοῦλη 

μὴ αὐὖξ, οὐδένα ἐθλεπε ̓ χἀδϑιγωλοιωτες δὲ αὐτὸν εἰσήγα- 

2.9) εἰς Δαμασκόν. τῷ [εὐ ἡ ἡμέρας Ῥεῖς μὴ βλέπων, "ἡ “κ ἐφα 

ἣν ἐδεὶ ἐππέν. Ἦν δέϊζες ̓μαϑητὴς ςΨ Δαμασκῷ ὁ ὀνόματι Ανα- 

νίας, ὃ εἰπε τεθς αὐ. ὁ Κύρμος ων ὁροίμαιτι, Ανανία. ὁ δ 
εἶπεν, ἰδοὺ ἐ ἔγω Κύρκε.Ο: η ᾿ Κύρμος σσϑὸς αὐδ ̓ Αναςας πορεὺ- 

ϑηΐς οὶ Τβ μίω 4 7 ̓ καλουμδμίευ Εὐϑείαν,κ ᾧϑτισον ῳΨ οἰκίᾳ 

ἰἐσὰ Σαῦλον ὁ ὀνόμαπι, Ταρσία. ἰδοὺ )Ὁ οεϑσευχᾷ). (Καὶ ὧδιν 

ον ὁροίμαῖο ἄνδρα ὀνόματι Ανανίων εἰσελϑόνται τὴ ὀἰχιϑεντα 
οὐ τῶ χεῖρα, ὅπῶς : ἀναξλύψη. ) Απεκρίϑυϑ 9 ὃ Ανανίας, Κύεμε, 
ἀκηκοα Στὸ πολλῶν δὶ Ὁ 5 ἀνδρὸρέτου, ὅ ὅσοι κρνκοὐ ἐποίησε ἴθ!ς 
ἁγίοις σῷ ον Γερασοιλήμ: κ ὧδε ἐγ ὀξωσίαν ΠΩ ϑοχε. 

ῥέων, δῆσαι παῦταρ Οιὶ ὀλικαλεμδροις τὸ 10 Ὁ ὀνομά (υ Εἶπε δὲ 

τϑθς αὐτὸν ὁ Κύρμος, » Πορεύου, ὅτι σχέυος ὀκλογῆς μοι ὅζίν 
ὅσα, τοῦ βαεῖσαι τὸ δόνομα μου Ὀνωπιὸν ἐθνῶν κὺ Ὄ βασιλέων, 
ὑῶν τε ἰσραῆλ. ἔγω γα . ὑποδείξω οἰυτοὺ ὃ, ὅσοι δι, αὐτὸν ὑ- 
τῷ νὴ ὀγόματὸς δῶ παϑεῖν. Απῆλϑε δὲ Ανανίὰς Καὶ εἰσηλ- 

ως... Υ 

ὃ Ναΐ- 

ραῖος. Δ, 

1 δῶχεις, ὸ 

δϑατιδι ζ. 

2 Καχί. «δε, 
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3 ἣ- ἃ δὰ διε ν᾿ »9» ς. ἃ λ οὐδ : Ον 

ϑὲεν εἰς τίωυ οἰκέων, Χο οἰ πιϑεὶς ἐπὶ αὐτὸν ταῦ χεῖρας, εἰπτε, 
4 ε.8.,γ. 

Νεθι). 

"τῷ λόγῳ ἴα. 

Ν α.οἹ..:γ. 
2 εἰς α. σἹ. 17. 

Χ ᾿ 
γυκτὸς Ια. 

3 ἡ μϑμ οἱ ἐκ- 

κλησία. οἢ. 

4εἰχίν εἰρίωην, 

δἰκοσδὸ μου μϑρη 

πορδυομένη. β. 

ς ἐπληϑυγεῖο.β 

ἰσὴ͵ 

Σαοὺλ ἀδελφὲ, ὁ Κύρκ(Θ- ὠπέςαλκέ με᾽ ἵησοις ὁ ὀφϑείς 

(οι ἐν τῇ ὁδὼ ἢ ἤρλϑυ, ὅπως λύαξ λέψης καὶ πληηθϑϑῆς πνόμα- 

τὸς ἁγίου. Καὶ δύϑέως ἀπέπεσον Σστὸ σὴ ὀφθαλμῶν ἀν ὠὡ- 

σεὶ λεπίδες, δὼ ἐξλονψέ τε κα ἰοαχρῆμα,, καὶ ἀναςας ἐξατῆΐϊς 

ὅϑη. Καὶ λαίξων ζοφίω ἐνίουσεν. Ευετ ὃ ὁ Σαῦλος μι τῷ 

ἐν Δαμασκῷ μαϑυτῶν ἡμέρας ζενὰς" κ᾿ εὐϑέως ἐν ταὺς σίμυα-- 

γωγαις ἐκήρυσσε ῷ ΧΟ ςον, ὅτι οὗτὸς ὅξην ὁ ἡος τῷ Θεού. ΕξΖέ 

σωντὸ ἢ παύτες οἱ ἀκούοντες. Καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτος δξην ὁ πορ-- 

ϑήσας ἐν Ἱερουσαλήμ. (ὅν. οὐ πικαλουμϑροις "ὃ ὄνομα ὯΙ ΠᾺ Ω 

ὧδε εἰς ὅ:τὸ δηλύϑ ἵνα δεδεμδύοις αὐτοις ἀγάγῃ ὄχι (οι δρ- 

χίδεις ; Σαυλος 3 μαλλῷ ἐνέδεευα μοότο," χὴ σάσμεχωνε Ὅις 

ἤουδδ! οις «ὅν: καϊϑικοιωτας ον Δαμασκῷ Ξ συμβιξαξων ὅτι 

ὥηὸς “ἢν ὁ Κοιοὺς. Ως δὲ ἐπλήροιίυτο ἡμέραι ἱκανα!, σώνεξε-- 

λεύσωντο οἱ ἰϑόδιοι ἀνδειν αὐτὸν" ἐγνω θη ὃ τῷ Σαύλῳ καὶ ὦ) 7ι- 

(ωλὴ αὐτῶν" πουρετήροιων πὰ πύλας ἐμέ βας τὲ Καὶ νυχτὸς, 

ὅπως αὐτὸν ἀνδωσι. λοιξόντες δὲ αὐτὸν οἱ μα. ϑηταί νυκτὸς, κα-- 

ϑγκαν δια ἐς τείλοις, “χαλοι σουῇες ἐν συ δν. Παρα νυ ὁμε-- 

νΘ» δ ὁ Σαυλος ἐς Ἱερασουλήμι, ἐπειδφὶ το κολλά οϑοι Ὅις μα- 

ϑη ταῖς" ) παντες ἐφοξοωωτο αὐτὸν ἷ μὴ πιφεύοντες ὅτι ὅ μα-- 

ϑητής. Βαρνάξας δὲ ἀιλοι(όμδυος αὐτὸν : ἠγαγὲ χσϑϑς (ὅσ 

ΣΧ ποςόλοις, Κολ διηγήσοτο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἰδε (ὦ) Κύ- 

οκ(. καὶ ὅπ ἡαλησεν εἰυπὸ, (Ὁ πῶς ἐν Δαμα σμῳ ἐπουῤῥησια-- 

σοῦτο ἐν τῷ ὀνόματι Ἢ ἰησοό. καὶ (ὦ μετ’ αὐτῶν εἰςπορόνομε- 

νος Καὶ ὠκπορδυο υδος᾽ "ἐν ἱερουσοιλλμι, κοῦ πουβῥησιαζομιε- 

ν(Θ» ἐν Ἰῴ ὀνόματι Τῷ Κυδίου ησοΐ ; λει τέ Καὶ σϊυεζτει 

χσϑὸς ζι Ἑλλίωιςας Φ δ ἐπεχείρουυ αὐὖν 
δλυελὴν- ἰσιγνόν-- 

τὲς δ οἱ ἀδελῷοι κα τή γον αὐτὸν εἰς Καισοίραν, ὦ "οἶξαπέ- 

κήλαν αὐτὸν εἰς Ταρσὸν. αἱ μὴν ουὐὦ ὠκκλησίαι καϑ' ὅλης τὴς 

ἰουδδας Κα] Γαλιλαϊας Ω Σαμδρέας ᾿ Εἶλον ζρήνίωω ; οἰκοδὲὃ-- 

μούμδνα; Κα] πορδυύμδυα, Ἰὼ Φοξῳ ἫΝ Κυράου,"ὰ τὴ φόοω- 

κλήσῳ Τῷ ὡγίου πνεύματος ᾿ἐπλυιϑύυνοντο. ἔυει δὲ Πέζον 

διωχόμλυ(ῷ διὰ παϑτῶων »χατελϑεὶν Καὶ τϑϑς Οις ἁγίοις τοις 

κοι τοικοιτοις Λύφδαν. εὗρε Ὁ ἐκεῖ! ἀνϑρθοπον ἵενω Αἰνεονν ὀγο-- 

ἸΌΝ β Ρἷ. 

β Κορ.ια.Ἡ 
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μᾶπ, ἐξ ἐτῶν ὀκτῶ  κουτουείμδμον ΩΣ κραξξατω, ὁ ὃς [ὦ πα- 

θα μδμος, Κα εἶπεν εὐμπτὺ ὁ 0 Πέζος, Αἰνέα, ἰᾶται ὧν ἴσοι 

ὁ Χρκεῦς" ̓ἀγάφηϑι, καὶ ορῶσον. σεαυ]ῴ. Καὶ ὄϑεως ἀνέςη" καὶ 

εἰδὸν αὐτὸν παύτες οἱ καυτοικουμοτες Λύδδαν Καὶ ᾿“Σωρωναν, 

διπινές ἐπέσρεψαν ὧι ῷ Κύρμον. Ἐν ἴοπαν δὲ τς ἰὼ ΓΕ 

ϑηφέια υ ὀνόματι Ταβιϑα, ἥ ̓διδμίωδνομδων λέγεται Δορκαξ' 

αὗτη ἰώ πλὴ ὼ ἀγαϑῶν ἐργῶν Ὁ ὃ βευμοσᾶνων ὦ ὧν ἐποίῴ. Εγέ- 

γετοῦ ὧν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀδϑενήσασαν αὐτίω δισποϑανν. 

λουσονες δὲ αὐτίω ̓ ἔϑηκαν. ἐν ὑπδφῳῳ. ἔπι δὲ οὐσης Λύδ.- 

Η ἸοΣ Τῇ ἡ Ἰοπση, οἱ  μαιϑηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέζος δξὴν ἐν αὐτῇ, 

ὠπέςήλαν “νο λὐδρας' τϑϑς αὐτὸν χα αχοιλοιιῶτες μη ὁ ὀκνης 

στ δεῖ ὃ ἐῶως αὐτῶν. Αναςας δᾷ ἐπέζος σζυηλϑεν αὐτοῖς. ὃν 

πουρα γυὸμδυ(ῦ ὁ ἀνήγαγον εἰς “ὁ ὑσρῴο, 7) ̓ ὐρέςηοξ αὐ-- 

τῷ πεώστηι αἱ χιραι κλα!ουσει, καὶ ὀπιδφούμδραι λοτῶνας, ἢ 
ἱμάπα, ὅσοι, ἐποίει μετ αὐτῶν οὐσοι ἥ Δορκαξ. ἕκίαλων δὲ ἔ- 

ξω παντας Ο ὁ Πεζος, ϑεὶς ᾷ γθνάποι «υθοσηύξατο, ὁ ὄιορε- 

ψας χϑϑς ῃ σῶμα, εἰπέ, Ταίζιϑα ̓ ἀνάςη9)1. Η: ̓  ρίξε Ὅι 

ὀφϑαλμοις αὐτης κα ἰδοῦσα (β) πέζον ἀνεκαύϑισε. δὸυς δι 

αὐτὴ χέῖσοι, ἀνέφησεν, αὐτίω. Φωνήσαις ̓  , Οιυ ἁ ἀγ! οἱ ΓΙ ἡ ας χί- 

βας, αδοέρησον αὐτίευ ζώσω. Γγωςὸν: 5  ἐβύετο και. ὅλης, τὴς 

ἴόπαης οκαῦ! πολλοὶ οὐ χισευσου δι ῷ Κύρμον. Ελβυετ: δ ἡ-- 

μέρας ἱκανῶς μεῖναι αὐτὸν ἐν ἱόπωη αἰνὰ τιν! Σίμωνι βυρ- 

σε δ. Ανὴρ δὲ τις ἰ(ὦ ἐν Καισουρείᾳ, ὀνόματι Κορνήλιος ,ἐ- 

κατονζαιρχς ο" ασεί Σ Φ καλουμδρης ἱταλικῆς, εὐσεξης αὶ 

Φοξούμδρος ὶ μα Θεὸν, σίὰ παντὶ ; Ἴῳ οἵ οἰκωαύτῷ, ποιῶν τέ ὅ6η- 

μοπῶυας πολλας Ἰὼ λάῳ, δ ἡ δεόμδρος δ 75 Θεῦ διαπανπὲς εἰ- 

δὲν  ὀροίματι Φανερώς, ὡσεὶ ̓ ὧραν ̓ὀνατίω της ἡμέρας, 
ἀήελον Τῷ Θεοῦ εἰσελϑονται τϑὸς αὐτὸν Κα εἰπόντα οἰυπὸ, 

Κορνήλιε ̓ ὁ5 ἀτενίσοις οὐνπτὸ Ὁ Σ ἔμιφοξος »βυόμδυος εἰ Εἰ τέ, τί 

"δ Κύρμε: . Εἶπε δὲ ἀυπὸ, Αἱ ταϑϑσευγαῖ σου καὶ ω  Πιοημοσύ- 

γω (ου ἀνείβησαιν φ μνημοσέυ( ὁ ἐνώπιον Τῷ Θεοό. κα ἐν γάυ πέμ᾽ 

ΟΝ ον εἰ εἰς ἰοπαίω ἄνδρας, ΚΩΙ ̓μετάπέμλψαι Σίμωνα᾽ ὃς ὦι- 

καλέιται Πέζος: ὁ ὧι ἐ ξονίζετωι ὥρα τιν! Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ 

δξην οἰκία «ρα ϑάλαοσον. συ; λοιλήσᾳ σοι ἦς σε δέϊ ποιεῖν. 

ἁ οἡ ἔ.,.,}.,}. ἐν ἢ ᾧ ιᾶ γδρτὶ τούτων γἡγραπῆαι, ὃς λαλήσῃ ῥήματα ἕϑο ς σεχὸν δὶς σω ήση σὺ ἃ πῶς ὗ θηκὸς σύ. 
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Ως ̓  ἐπῆλϑεν ὁ ἀπελος ὁ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, Φωνήσας δύο 

τὶ οἰγετὼ “ αὐῇ' ἴ ᾿ ςραεωτίευ δὐσείξη τὰ χυ
ϑϑσκαβἹεροιι- 

σῶν αὐτῷ, οὶ ὀζηγ σού μϑυ(Θ’ αὐτοῖς ἅπαντα, ὠπέςφλον αὐ- 

Οιὶ εἰς τίω ̓ ὁπαίω . Τὴ δὲ ἐπα ομον ὁδοιποροιύϊων ἐκείνων 

καὶ τῇ πόλει ἐγξιζοντων ᾿ἀμέξητηέζος οὶ ὁ δῶμα χεοσεύ-- 

ἕξ αϑωι αὐϑὰ ὧραν ἐκτίωυ. Εγυετο δὲ χσοϑασεῖνος, καὶ ἤϑελε 

γεύσοων λαμ. «ὐοασκδυαζόντων δὲ ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἐπὶ αὐτὸν 

ἐκςεῖσίς, (οι ϑεώρει ῷ οὐρανὸν Δὠεῳγμμένον , Ο καζαβώνον 

ἐπὶ αὐτὸν σκεἐς ς ὡς ὀϑύνίωω μεγαλλίω, τέοσοιρσιν δργεὶς 

δεδεμδρον, καὶ καϑιέυϑυ( οὐχὶ τῆς γῆς, ον ᾧ ὑπηρχε παν τὰ 

ᾳ τετρώποσ τῆς γὴς χαὶ τὰ 3ηδία "ἡ ζ ἑρπέτα,᾿ ̓  ( πε- 

τεινα Τῷ οὐρανγοό. ΚΑ ἔῆυετ Φωνή χσϑϑς αὐτὸν, Αναςας Πε- 

φρέϑυσον καὶ Φφαγε. Ο δ Πέζος εἶπε, Μηδαμῶς Κύρκε: ὅτι 

οὐδέποτε ἔφαγον πῶν κοινὸν ἢ ἀκαϑαρτον᾽. Καὶ φωνή πεῖλιν 

ὡδί δευτέρου «σοὸς αὐτὸν, Α ὁ Θεὸς ἐκαϑαφ σε, σὺ μυὴ κοίνου. 

Τετ ἢ ἔχετ οὐχὶ τοὶς, ἢ παλιν δμελήϑη Ὁ σκόζος εἰς “ὃν 

οὐρανὸν. ὥς δὲ ἐν ἑαυτῷ δε"πόρει ὁ Πέζος ι ἂν ἐἴη “ὁ δρομα 

ὃ εἶδε, κοῦ ἰδοὺ οἱ αν δρεές οἱ ἀπεσαλμλθοι στο Τῷ Κορνηλίου, 

διξρωτή σουδ]ες ̓ τίω οἰκίαν Σίμωνος͵ ἐπέςησοιν ΩΣ Ὦ πυλω-- 

γεὶ," (ο Φωνήσαντες ἐπι ϑώνον εἰ Σήμων ὃ εἰ χικαλου μᾶ
ρος 

Πέζος αν ϑουδῈ ξενίζεται. 7 5 Πέζου ἐνθυμουμϑμου Ὡϑρι ὁ 

ὁροίμματος, εἰπτν ἀυπὸ “ὁ πνέμα, ἰδοὺ ἀνδρες Τρείς᾽ ζωτοῦοί 

τα ΔΑ μἀλ κόννέξηϑι, ἃ αράϊου μὴ τ ρ ΘΑ. ΤΣ 
κριγομδυ ὃς. διότι ἔγω ἀπέσωλκῳ αὐτοις Ἴ Καταξας δὲ Π

έζος 

ποεθςόις ἀγδρας νοις ἀπέςοειλμὴν οἱς ὄστο Τὰ Κορνηλίῳ χυϑὸς 

αὐδ᾽᾿ πεν, ἰδοὺ ἔγω εἰμι ὃν ζυτώτε ἡἰς ἡ αἰτίῳ δὲ ἰιὺ παρεέςε; 

Φ ἊΣ εἶπον, Κορνήλιος ἑκοίζονταρχες, νὴ ρ δίκαιος καὶ Φείξ
ε- 

μῶμος ῷ Θεὸν, μδρτυρούμϑυος τεὶ ποῦ ὅλου ἡ εβθνοις Ὁ Ἰου-- 

δὰ! ὧν, ἐχρημαδεαϑη τοὺ ἀπέελου ἀγί ου μεταπέμαϑο σέ 

εἰς “ὃν οἶον αὐ ΤῈ," ἀκουστη ῥήματα δα σοΐ.᾿ Εἰσκαλέσου- 

μδρος οὦ αὐζιυξ ὠξενισε. Τη 5 ἐπαθθλον ὁ Πέΐος ὠξηλϑε 

(ὼ αὐτοῖς, (0 ἱενές τ ἀδελῷων τὴν πο
 Ρ ἴσπτσης σίἡλ-- 

Ὡον εἰμπὸ. Καὶ τῇ ἐπα λον εἰσηλϑον εἰς χω Κακσούρείοῦν Ν᾿ 3 
ῷ᾽ ΝΝ ς 7 λ 

Κορνήλιος [ὐ χσϑοσδοκων αὐὔζοις,συΐν κοαιλεσούμδιμος ζι; συήε- ὃ 
Ρ.11. 
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γεὶς αὐτοῦ καὶ οι; ἀϑαίκαιοις Φίλοις. Ως δὲ ἐγύνετο εἰσελϑεῖν 

ῷ Πέζον, σὰυαντίσοις εἰυπτὸ ὁ 0 Κορνήλιος, πέστων ΝΣ Ὅις πό-- ᾿ 

δας αὐϑϑσεκύνησεν. Ο:  Πέζος αὐτὸν ἤγάρε, λέγων, Ανάςηϑι᾿- 

κάγω ̓αὐτὸς ἀνϑρϑθοπὸς εἰμ. Καὶ σζυομιλῶν ἀυπῷ, εἰσηλϑε, 

ΚΟ ̓ δὑοάσκᾳ σίμυ ηλυϑυταρ πολλοιξ. ἐφ τε τέθς βν Ἰ- 

μεῖς ὀἰ έςειϑε ως ̓ ἀϑεμετον ὅξιν ἀνδρὶ ἰουδα! ᾧ, κολλάαϑαι ἡ 

έϑσε ρχθόϑαι Πλοφυύλῳ: ΚΩ ἐμοὶ ὃ Θεὸς ἔδξε μηδένα, Χο!-- 

γὸν ἢ ἀκα τὼ; λέγ: ἀγϑεθοπον᾿ διο (οι αὐναντβ ῥήτως ἥλϑον 

μετῶπεμ φϑείς." πευυϑοίγομεαι οι, Τύι λθγῷ μετοπέμψαόν 

45 Καὶ ὃ Κορνήλιος ἦφη, Απὸ τέταρτος ἡμέρας μέχρι ταύτης 
σὴς ὥρας 'μίω γησεύών, ΟΥ̓ Ὃ ὀνγαπίμυ ὦ ὦραν πξϑσευλόμδυος 
ον τῷ οἰκῶ (μου, ΚΙ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔφη ἐγωπιὸν μου ον ἐθϑητι λοὶμ.-- 

πρῷ, κα Φησι, Κόρνηλιε, εἰσηκούοϑη σου ἡπεϑσευχὶ, Ο Βι 1 39: 

μοσζῶυ αἱ (ου ἐμνήσθησειν ὀγώπιον Φ Θεού' 'πέμυψον ὁ οι ες [67- 

σὴν, Ω μετα καλέσει Σίμωνα ὁ ὃς οὐδικαλόται Πς ἌΣ ΩΣ ̓ξ. 

νίζε τ! ον οἰκίᾳ, Σίμωνος βυρσέως τὖνα ϑοί Ἀοιασοιν, ὃς πα- 

69.) δυδεδυος λουλὴσ σο!. Ἑξαυτῆς οἱ ὁ ἐπεμνα τέϑς σᾷ, 

συ τε: λῶς ὑποίησοις τὐραγβυόμδρος. νι ομ παντες ἡμεῖς 

ὀγωπίον 1ῷ Θεοῦ πουρέσμιεν. ἀκούσαι παντοι ἴα, τσεϑοτεταγμε- 

γὰ (ο, "ἣν 1 Ἂν Θεού. Ανοίξας δὲ ἐΡέρος ὃ Ω9 συμα, εἶπεν, Επ ἫΝ» 

ϑείας καὶς ῳ, λοιμανο οὐκ ὃτι “ἂχ ἐς! τυδϑσωποληηῆης ὁ “) Θεός, 

ΔΛ, ἐν ποτὶ ἐθνᾳ ὁ ὃ Φοξουμδυος αὐτὸν Ὄ ἡ ὀργαζομδυ ος δίκαιος 

οἰξυΐωυ δεκτὸς εἰυτο δ ξ1.. λθοον ὃν ὠπέςηλεῦις ἡ ἧοις ἱ σραήλ, 

ἔνα εἰθλιζθυϑυορ, εἰρηνίευ δια ἴησο Χριρού, (οὗτος ὅξ παύτων 

Κυρκος:)ὑμεῖς δἰδαῖϊε Ὁ γνο μδν ΟΥ ῥημα καϑιόλης Φ ἰπόδιας, 

ϑρξα μδοον᾽ Στὸ τῆς Γαλιλαίας, μῷ ̓Ξ ὃ βαπῆιομα ὁ 0 ἐκη ῥρυξο 

[ωδυνης " ̓ Ἰησοι, Φ διτο Ναζαρὲτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς 

ποὺ μαπ ἀγίῳ ἢ ἡ διιυάμει, ὃς διγλϑεν τὐργοτῶν καὶ Ιω μδυος 

ποῦ τας Όι; υαἷαδιωαετυομϑμοιρυ Ἰαυο τῷ τ διαιξόλου, ὃ 01 0 Θεὸς 

μῶ μεῦ αὐτοῦ. καὶ ἡμεῖς ἐσχλεν μδρτυρές παντῶν ὧν ἐποίησεν 

ἐν Τέ Τὴ γώρᾳι Ὅ] ουδδς ων ὃ ον ἱερουσοελήμ, ὁ ν᾽ ἀνειλον ἐρῶ 

μάΐσωντες ὄχι ξύλυ. Τϑυν ὁ Θεὸς ἤγήρε τῇ Τῇ χϑάτῃ ἡμέρᾳ, ὦ ἐ- 

δῶωχεν αὐ ῷ ἐμφανη δνεῶς ε φ' παντί ̓ Ἴφλαῴ οδλλαμδρτυσι ζις 
προχεχάροτονημδυοις ὑπὸ 5 Θεὸ ἧμιν, δΐτινες σϊυεφαίομεν κὴ “ 
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Ἴ Ι 3 9 ἊΝ  , ων 

σϊυυἐπίομιεν συμ ἀνα φῆναι αὐτὸν ὧκ νεκρῶν. γἡ ρῥήτίει 
εοῶοῷ [ ; [ ε) 3 2 ἐὲ ς. 

λέν ἡμῶν κηρύξας λα ο διαμδρὶυρος ὅτι αὐτὸς ὅξιν ὁ ὡς 
[ ς ΠΝ οὐϑ [ : τ εἶν; ε 

δασμμένος τοὺ 5 ΘΕΕ κριτῆς ζωντῶν κ᾽ γειρῶν "Οὐύτω πούτες οἱ 
ο ο- ΩΣ) γ| ς ο“" ω» ν 3 ! 

χαδοῷητωι μδρτυρουσιν͵ ὡῷεσιν ὠμδρτιων λαᾷξεῖν διὰ Ὁ ὀνο-- 
3 ]. ᾽ ΤΣ κω ! 

ὑτὸς αὐλό πον τὰ ἢ: πιςεύοντα εἰς αὐτὸν. Εΐε λοιλοιύτος ᾧ Πέ- 
λε! ἣν , Ἶ Ν ν᾽ Ἁ ἢ Ἶλ Ϊ 

ζουΐᾳ ρήματα ταῦτα. ἐπέπεσε 5 πγέυμῶ Ὁ αγέον ὄχι πω-- 
! Ν που, λ 3 ε 5 ““πἷ 

τος Οις αὐκουονταρ πὸν λον. Ὁ ὠϊζέςησοιν οι, ΟἈ χοϑατομης σι- 

᾿ ἕξερεμιλα,Ζ 
μιχ.ζ.Δ 
κεφ..6.8. 

τοὶ ὅσοι συ λϑον Ἰῷ Πέρῳ, ὅτι κου) οἰ πὶ ζὰ ἔθνη [ὁ δωρεα τοΐ΄΄ 

ἁγίου πνεύματος ὠνοοέχυται , ἤκουον γα αὐτῶν λοιλοιύτων 

[λω οσοως, (ὃ μεγαλιωυόντων τὸν Θεόν. Τότε ἀπεκρίϑη ὃ Πέζος, 

Μήπο ὑδῶὼρ κωλύσοι δι αται Ἴες, ὥ μὴ βαππιϑίωαι Ού- 

τοις, δἰτινες ὃ πνεῦμα τὸ ὧγιον ἔλαφον, καϑὼς "ἡ ἡμεῖς: Προσέ-- 

ταξέτε αὐτουὶ βατἢιοϑίω αι ἂν τῷ ὀνόματι Τῷ Κυελου.ἢ τῦτε 

ἠρῳτησων αὐτὸν ὠσιμεῖναι [ἡμέρας πνάς. 

Ηκουσων δ οἱ Σστόςολοι Χῳὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες καὶ τίει ἴου- 

δααν, ὅπ ΘΟ ἔθνη ἐδέξαντο (Ὁ) λόγον Θεοό΄. Καὶ ὅτε δώε- 

(, Πέζος εἰς ἱεροσολυμώ, διεκρίνοντο χαϑϑς αὐτὸν οἱ ὧν φῳϑα- 

γομῆς, λέγοντες, ἢ ὄπ᾽ τοὺς δύδρας ἀκρο(υείαν ἔχοντας 

᾿εἰσήλϑες, οι σὰυέεφαγες αὐτοῖς , Αρξαίμϑυος δὲ ὁ πέζος 

ἐϊξετίϑετο αὐτοῖς καϑεξης ι λέγων , ἔγω ἤμίω ον πὸλᾳ ἱσπαη 

χαδϑσευλόμδυος τ ΧΟΣ Εἰδὸν ὦ» ἐκςείσ4 ὅραμα, καταξαννον 

σκεῦος ὡς ὀϑυνίω μεγολίεωυ , τέασοα σιν δργοῆς καϑιεμυέ- 

νίωυ ὡκ Τῷ οὐρανοῦ, καὶ ἦλϑεν ἀἴχφας ἐμιοό. εἰς ἰειὺ ἀτενίσας κα- 
τενόοιων, "ὴ εἰδονᾳ τερράποσδι τῆς γὴς ὁ  ϑηρολα ἡ ἃ ἐρητε- 

τοὶ, "ὰ (πετεινὰ “' οὐρανοΐ,. ἱζκουσαω 5 Φωνὴς λεγούσης μι, 

Αναςας Πέτρε ϑύσον Κα Φάγε , Εἶπον δὲ Σ Μηδαμῶς Κύριε: 

ὅπι παὶ κοινὸν καὶ ἀκάϑαρτον οὐδέποτε εἰσῆλιϑεν εἰς “ὃ ξόμα μου. 

Απεκρίϑη δὲ μοι Φωνὴ ων δευτέρου ὡκ οὐρανοῦ ὁ Θεὸς ἐ- 

καϑάρασς, σὺ μὴ κοίνου . Τοῦτο ὃ ἔβϑετο ὦ χι σοῖς ὲ ὦ πάλιν 

δλιεκεσείϑη ἅπαντα εἰς “ὃν οὐρανὸν ̓ κι ἰδοὺ ὡξαυτὴς 7ρεις Δύ-- 

δρες ἐπέςησοων οχὶ τίω οἰκίαν ὧν ἡ ἀμίω ; ἀπεοαλμῆμοι Στὸ 

Καισονρέας χσοός με. Εἶπε δὲ μοι ὁ πνεῦμα, (ἔνελϑεῖν αὐτοῖς, 

μηδὲν διακρινομδυ(ῶ. Ηλϑον ἢ σίὰ ἐμοὶ ἃ οἱ ἐξ ἀδελ
φοὶ 

οὗτοι, Χο εἰσήλϑομδυ εἰς “ὃν σίροον λυ δρὸς, ἀπήτίειλέτε ἱὲ μὰν 
ΡΠ, 
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πὼς εἰδὲ ἢ ον ἀπελῦνξι δΚ. τῷ δἴκω αλλὴ (κα ϑέντα Ὁ εἰ εἰπόντα αἰπὺ. 

Απόςηλον εἰς ἰὁπαίω αὔδρας, Ω μετάπεμψαι Σίμωνα ῷ 

Ἔ ογικαλουιδμον Πέον, ὃς λαιλήσ ῥήματα χοδός σέ υ δὶς 

ἐ τ σωυϑήσι συ χὼ τας ὃ οἰκὸς (υ. Εν: 9 ᾿Ἴῳ ὠρξα ει ἐμ λφλειν, ἐ- 

Κεφ. β.Α πέπέσε οὃ πνέμα ἢ ὧγιον ἐγ αὐτοις, ̓ὡς Ὁ καὶ ἐφ ἁμαρὶ - 

νὰ δρχ ἡ. Ἐμνηϑίω ̓  Ὃ ῥήματος Κυρίου, ὡς ἐλεγῖυ, [ωαυνῆς 

τὰν Ε Ρ ἐξὠηῆισον ὕσδατι ὑμεῖς ἢ ἐαπβιθήσειϑε: - πνεύματι ἄγίῳ, 

Ὁ πο Εἰ ουὐ πίω ἰσην δῶρεαν ἐσδυκεν αὐτοῖς ὃ Θεός, ὡς ᾧ ἡμὰν πιςεὺ ᾿ 
ς 2] ; 

ΓΕ σεισιν πὶ ἢ Κύεκον ἴησού Χρλρον, ἔγω δὲ πς ἡμίω δὰυα- νι 

πὸς κωλῦσαι τὸ Θεὸν; ̓Ακούσαιντες δ
 αυτα ἡ ἡσύχασε, οὐ ἐσὲ. “ 

ζαζον ὃ τὸν Θεὸν »λέροντες, Α δριγε Χο" ιΟῖς ἐθνέσιν ὁ Θεὸς χίω ὅν. ἐκ 

μεταίνοιαν ἐδῶκεν εἰς ζωίω. Οἱ μδυ οι» ὺ διαισεσορέντες Στὸ 

Φ θλίψεως τῇ τῆς δβυομδρης ἐ ἐπὶ Στεφάνῳ, δι λϑον ἕ ὩΣ Φοινίς 

(κι. Ω Κύσεου ̓  Ανποχείας, μηδενὶ λουλθίουτες “ὃν λθλον εἰ 

μη μόνον ἰουδαοις. ἥσων δεΐενες οἷ αὐτῶν ἀὐδρες Κύπριοι ἢ 

: Κυρίευαιοι, δ τινές εἰσελϑόντες εἰς ΑὐἹεογήαν, ἐλοίλοιυ φεὸς 

ὧν Ἑλλίωιρας, ἀ)αεελιζόμδυοι τὸ ΤΌΡ Κύδμον ἴηίοιω. (αὶ πῶ ᾿ 

χεὶρ Κυρίου μεΐ αἱ τών" 'πολις τε ἀριβμος πισεύσοιρ ἐπέφρε- ᾿πὐ ἰζδι ὦ. | 
ψεν ἐ ἐπὶ τὸν Κύρμον. Ηκουώϑίο: ὃ ὸ λύγος εἰς ἃ ὦτα τῆς ορρλῃ- ἘΠῚ 

σίας Φι ον ἱεροσολύμοις φϑὰ αὐτῶν, Και ᾿ ὀξαπέςφλαν Βαρνά- 

Δ ραν διελϑεῖν ἕως Ανποχείας. ὃς φφδαγόμδρ(Θ καὶ δῶν τ 

χάδαν ποῦ Θεοΐ ἐ οἐχάρη,κοι [αϑρεκαλοι παύτας Τῇ ἢ" πσθϑϑέσς τῆς 

καρδίας τοεϑσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι μι ἀύηρ ἀγαϑος, Ὄ πλή- 

ρῆς πνεύματος ἁγίου και πίςεως.. ᾧ χυροσετέϑη ὄχλος ἱκανὸς 
7ῳ Κύυδίῳ : οξῆλϑε ὃ 2 εἰς Ταρσον ὁ 0 ̓ Βαρναξας ἀὐαζητησαι 
Σαῦλον Ὁ εὑρων αὐτὸν ἤγαγυ αὐτὸν εἰς ; Ανποχῴαν. ὀγροτο 
3 αὐτοις ονιαυτον ὅλον σάν δου αἱ ον τῇ ὠκκλησίᾳ, κ, δ δεσδο-- 

ξαι 0 ΠῚ ἱκανὸν » ἀρηματσαι τε πσδϑοτον ο» Αὐπεοχείᾳ οι 

μαϑηταρ Χριρίανοιῤ ον ταύταις ̓  ταῖς ἡμέραις κατηλϑον ἀ- 
πὸ ἱεροσολύμων χϑοῷηται εἰς ΑὐἹοοχήαν . ᾿Αναραῤὴ ἐς ιζ 

ὸξ αὐτῶν ὀνομαΐε Αὶ γαᾷος ἐ ἐσήμανε δια Τῷ πνεύματος, λιμὸν 

μέγαν μδῃ 4 ἐσεόϑαι ἐΦ ὃ δλίευ τίω οἰκουμδρίωυ- ὅ ὀρτις καὶ ἐ- 
νέο ὁ ἐπὶ Κλαυδίοὺ Καισουρος. τ 4) μαϑητῶν καϑως ηὐπο- 
ρέιτὸ ες, ὡρασουν ἑκάᾶςος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι Ο!ς κα- 

᾿ 

]} 
: 

" 

τὰ 
Ἴ 
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ΩΝ ΑἸΠΌΣΥ.. Ὁ 
τοι οῦσίν ὧν τῇ ἢ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοί" ὃ δ κ, ἐποίησοιν. τοςείλαντες 

' τεϑς οι; πρεσβυτέροις δια, χάρος Βαρναᾷα κα γ Σαύλξ. 

“Κατ ἐκεῖνον ὃ ( καιρὸν ἐπέξαλεν Ηρφδος ὁ 0 βασιλεῖ ας 

χείρας κακώσει ἶνας τὰ Στὸ Ὡς ὀκκλησίας" ἀμεῖλε ἣ ͵άκω- 

(ον ὃν ἀδελφὸν ἰωᾶννου μαχαίρᾳ, ὌΙ ᾿ ἰδοὼν ὅτι  διρέρον χ 

Ὅις ἰουδδωοις,, τυεϑσέϑετο συλλαξεῖν (ΑΙ ἡ Ρέζον (ἢ (ἡ στ» 5 ἡμέ- 
ἘῚ Τὴν ἀζυμων) ὃ ) ὃν καὶ πιάσας ἔϑετο εἰς Φυλοικην, χοαδοις 

τέασαιρσ τέρα διοις οραϊεωτων Φυλαίοσειν αὐτὸν »βουλο μϑμος 

μῇ Ὁ ποίογα ἀμαγαγεῖν αὐτὸν ἐν Ὁ λοι. ο μδ οιι. ὑ Πέζος ἐτῆ-- 

ρείτο ον τῇ Φυλαῦ᾽ τρδϑσευχ! ὃ Μὴ ὀρέενης γινομδυη ̓ σὺ 

Φὰ ἐκκλησίαις πϑεθς ὃν Θεὸν χορ αὐτῷ. ὅτε 3 ̓ἔμϑμεν αὐτὸν 

᾿πσδοάγάν ὁ Ἡρῳσδὺς, τὴ νυκτὶ ἐκείνη ω 0 ὁ Πέρος κοι μδρος 

μεταξὺ δυο οραϊεωτῶν, δεδομδύος ος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές: Τε 

89 τῆς ϑύρας ἐτήροιω τί Φυλακην᾽ Ὁ ἰδὸυ ΕΗ Κυρά 

ἐπέςη, καὶ Φως ἐλαμψεν ον 1 οἰκήμαῖε. παταξας δὲ τίω 

τλέυρὰν ὃ Πέζου, ἠγφρέν. αὐτὸν λέγων, Αναςα ὃν ταῦὐχᾷ. Καὶ 

ὀξεέπέσον ἀμ. αἱ οὑλύσης ὧκ ἘΝ μρῶν ἃ εἰπέ τε ὃ  ἀπελος τεὸς 

αὐτὸν Τερέζωσαι,κοΗ υὐπυύδησει ἴα; στὸν δου λιά θυ. Ἐποίησε: δ 

οὕτω. "0 ἡ λέγ ἀμπὺ. Περι αλοό τὸ Το ἱμαΐζεον ὠ τὰ ὁ ᾿ ἀκολούϑᾳ 

μοι. Καὶ ὀἰξελϑοὸν ἠκολθϑᾳ ἀυτι, οὐρε ἢ ἡσῷ ὅτι δληϑες 6 “Ὁ γι- 

γο ομῆμον δια τοί ἀηέλου, ἐδόκει ὃ ὃ ὅροιμα βλέπειν. Διελϑύντες 

5 ᾿ χορῳῴ τίου Φυλαυκὴν κοῖς ἰδούϊεραν, ἠλλϑὸν δ. τί πύλίιυ Υ 

σιδηράν, πίω Φερυσαεὶς Ὁ πῦλιν, ἥτις αὐτοματι ἠνοίχθη ἰΣ 

ζις. Ὁ ὃ ὀξελϑοντες ̓ σϑοοῖλϑον ῥύμίωυ μίαν, ὦ δϑεως ; ἀπέςη 

ὁ ὠήέλος ἀπ αὐτῷ. Κα; Ο Σ᾿ Πέϑος βυομδυος ον ἑαυτῷ, εἶπε, 

Νυῦ οἰῶ Σληϑῶς ὅτι ϑξαπέςλε Κύρμος Ἂν ἀπελον αὐτῷ, κ, 

ἐξείλετο ΜΕ ἀν, χήρος Ηρῳδου καὶ πασης τῆς ποϑσδοκίας Ψ, 

λαιοῦ ἕ' ἥ Ἔ Ἰουδὰι ων. Σιωιδῶν τε ἤλϑεν ἐπι πίω οἱ οἰκίαν “Μωρίας 
τῆς μος [ωώννου τ ἢ οὐ ικαλουμῆσου Μάρκου, οὗ ἣν Ο ἡιανοὶ 

(ἐνηϑεϑισμένοι" Καὶ χαδϑσευλόμεένοι. κρούσοιντος ὦ Τ8 Ὁ Γερο τ 

ϑύραν δξ; πυλῶνος, τοδοσηλϑε παιδίσκη ὑ ὑπακοῦσαι, ὀνόμιαΐε 

ῥοδν . ΟΣ (οὐπηιγνοῦσοι ἢ ε Φωνίωω ,τοὐ Τέϑου, Στὸ τὴς χαίρας σΧ 

ἤνοιξε ῷ πυλῶνω, εἰσδρα μοῦσοι; ̓ ἀπ ει εἰλέν ἑσαναὶ "ὃν Πέ- 

(ρν ζθ9 Νορ δονυλιῶϊ ᾧ "οἱ ὃ τοϑϑς αὐτίωυ εἰ πον, 'Μανν". Η δὲ 
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δηρυράξετο οὕτως ἐάν. οἱ ἔλεον, Ο ἡ ὠπίελὸς ἀ μι Φ ὄὅξτιν.Ο 

2 ̓Πέδος ἐπέμδυε κρουών. ἀυοίξξαντες δὲ εἰδὸν αὐτὸν, 
νὰ ὸ ὀἰξέςη- 

οΞ. Καΐαισείσαιρ ὃ ἢ αὐτοῖς Τῇ ἢ χέεα σίγαιν, διμγήσοιη5 αὐτοῖς πῶς 

ὁ Κύρμος αὐτὸν ὀξίγαγμ ὡκ τῆς φυλακῆς: εἶπε δὲ, ἁπαήεί- 
ἌΡΕΣΕ ἰακωξῳ καὶ “ ζις ἀδελφοῖς ταυται. Καὶ  ὀξῇϑων ἐποράυϑη 

εἰς ἔχον τύπον. Γενομένης ὃ ἡ μέρας ) εὐζα οαρϑο σκ ὀλίρος 

ὡνΌις οραϑιω ταῖς, ὯἫΣ ΡΟΣ 0 ὁ Πέδος ἐϑνετο. Ηρφδες: 2 εἶσι. 

ζητήσας αὐτὸν κοὶ μή εὑρφν. ἀνακρίνας ὧν Φυλακα,ἐκές 

δι τ ἀπαχϑίευαι α!. 1 κατελϑεὺν Στὸ τὴς ἰουδὰιας εἰ εἰς 7 ἔθρ 

σοῤρειαν διέτοκξεν. Ην: ὃ ὁ ρῳδος ϑυμομαχων Τυέίοις καὶ 

β Σιδωνίοιρ' ὃ ἐμοϑυμαϑὸν δὲ πουρησουν τϑϑς αὐτὸν," πείσοιντες 

Βλαῖφον τὸ οὐ πὶ τοῦ κοιτῶνος 75 βασιλέως, ἠτοιΐστο εἰρίαυίω, 

δια ̓Ν ὯΝ Φεύϑαι αὐτῶν τίε ̓χωραν λσπὸ Φ βασιλικῆς. Τακτι 

ὃ  ἱἑμέρᾳ ὁ ὃ Ηραδὸς ον δυσῶ μέρος ἐδϑίυτα βασιλικην, καὶ κα-- 

ϑισος δι "οὗ βήματος, ἐδημνιλορ τϑϑς αὐτοις. Ο ὃ δῆμος 

ἐπεφων, Θεού Φωνή καὶ σκ ἀνϑρθήπου.Π Πωραβρήμα: δ ἐπαῖ- 

ταξεν αὐτὸν ἀπΐελος Κυρίου, 4.8. ὧν ὅκ ἐδῶωκε τίω δυξανγῷ 

Θεῴ: "χοὶ 3,6 μδμ(Θ' σκωληκόξρφντος, ὀξεψυξον. Ὁ 5 λόγος 

“οὐ ΠΥ. "ὐξανε ΚΙ ̓ ἐπληϑύνετο. Βαρνάξας ὃ 9 ῶ Σαυλος ὑ ὑπέ- 

φρέψαν ΟῚ ἱερουσοιλημ᾽ πληρῳσοντες “πίω διακονίαν ν συμ- 

αρωλαξὸ ὄντες (ἃ ἰωάννίω ῷ Θικλυθέντα Μώρκον. 

Ησων δαζενες ον Αὐϊιοχείᾳ κ' τὶ γίω οὖσαν ὀκκλησίαν τϑρ- 

Φηται καὶ διδάσκαλοι, ὃ 0. Τὲ δυνίβδι, ῃ Συμεὼν ὁ 0 καλοὺ- 

μένος μρρι καὶ Λούκεος ὃ Κυρίωαιος, 'Μαναίω᾽ πῇ εἤ- 

δου τὸ ὦ τέραρρου σίυφοφος, καὶ Σαῦλος ὶ Λειπουραραῦ- 

χων δὰ αὐτῶν τῷ πυρφι ΟΣ νηςευόντων, Εἶπέ “ὃ πνόμα Κ ὦ- 

γον; Αφοράσατε δὴ μϑι τὸν τε Βαρνάδανκο) ῷ Σαυλον εἰς 

ὃ ἐροον ὃ πυδϑσκέκλημαι αὐτο. Τότε γησεύσειντες Ὁ φέϑσευ 

ξάμενοι, Ὁ ὺ ὀἴχιϑεντες ταῦ χεῖρας αὐτοῖς, ὠπέλυσοιν. Οὗπι 

μὰ οι ὑ ὠνιπεμιφϑέντες λαοῦ δ πνεύματος Ὧν ἀγέῳ, κατηλϑον 

εἰς τίω Σελδύκειων, ἐκεῖϑεν τε ὠπέπλδυσων εἰς πίω Κύχθον. 

τς ̓βυόμδυοι᾿ ωῳ Σαλοιμάνι , κατήτελλον ῷ λόρον τοῦ Θεοῦ 

ον ταῖς συναγωγαῖς τὰ ἰουδαίων. Εἶδον δὲ: κι ̓Ἰωωννίω ὁ υ- 

πηρέτζω. Διΐϑϑοντες δι δὲ ἢ ΧΩ νῆσον ἄχϑα Πάφε, εὑρον᾽ ᾿ζενα μαῃρν. 
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ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΈΤ. τὴ 

«Βα ἐνσοωῦε ψευδοχυεοφήτίευ Ἰουδδιον, ῶ ὀνομαι ̓Βωρίησοιρ᾽, ὃς ἰω σὼὼ 

Ἀαμμϑς τ τῷ λὐϑυπώτω Σερ)ϑίῳ Παύλῳ δ δὶ σϊωἐτῶ᾽ δδιῦ χσεϑσκαν- 

λεσοί μος Βαρνάξαν κὶ ὼς Σαῦλον εἐπεζίτησεν ἀκουσαι ἢ: λόγον 

Τῷ Θεού. Δύϑιςειτο, δ ἀὐύποῖς Ελύμακ(ὁ μας" οὕτω ,» πῶ, 

μίιυωίεται ἡ Τὰ ὀγομα ἀν ) των διασρέψαι δ ἀνθύπατον ἐ- 

"πὸ τῆς πίσεώς. Σαῦύλος δι, ὃ Χο [Παῦλος, πληζϑεὶς πνένματος 

ὧν! οὐ, ὰ ἀτενίσοις εἰς αὐτὸν. πεν, Ὡ πλήρις παντὸς δόλου καὶ 

ποῖσης ῥᾳδιουργίας, ἦε ΜΓ ἊΝ ἐχθρε πασης δικαιοσύνης οὐ 

ποιυση η διαιφρέφων τας ὁδδις Κυέλου τας ὀϑείας: : ὦ νω ἰδοῦ. 

λρὶρ τὰ Κύρου Οὐ λι σε ." ἐσῃ τυφλός, μὴ βλέπων ὍΝ ἜΜΕΝ 

ἄχρι καιροό. Πωραβρήμα: δ ἐπέπεσεν ἐπὶ αἰὲν ἄχλις Ὡς σκὸ- 

τς, κ ̓ αϑκαγων ἐζήτει γφφοεγωνοιῷ. Τότε ἰδὼν ὁ ὀὐϑύυπα-- 

τὸς Ὁ γεγονός, ὀἰπίσευσεν, ὀκπληοσο μι ος ὁ)! τὴ ἢ διδα χη ζὅ 

Κυόμου. Αναχθέντες᾽ Ὁ Σστὸ τῆς Πα. γυ οἱ αἷδα Σ᾿ Παῦλον, 

ἤλϑον εἰς 11 ἐργέωυ Ἴης Παμφυλίας. ἴωαννυς δὲ ἀποχωρήσεις 

ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέσρενψεν εἰς [εροσολυμα. Αὐτοὶ δὲ διελϑοντες 

το τὴς Πέργις Σ πουροϑυοντο εἰς Αὐϊευχόων Φ Πισιδίας : Καὶ 

εἰσελϑοντες εἰς τίω σα γωγίωυ τῇ ἤ μέρ Τ' 3 σουβξατων, ἐκό- 

ϑ σοι. τὸς ̓ τί Δἀὐαγνωσιν ὮΝ γομμου (οι χσεϑῷντων, ἀ- 

πέςήλαν οἱ ξρχισζυαγώνοι (569 χϑὸς αὐςῶν. λέροντες, ̓Ανδρες 

"ἄς ον. "α. ἀδυλφοὶ, Εἰ ἐσ! λθρορῶν ὑμιν αἰδανλήσεως. χυθὸς ὃν λριον, 

τάθιι κ᾿ λέγετε ; ᾿ς Αναςας δὲ Γαυλος κὶ κατα σείσας τῇ χέρα, ἐἰ- 

αν κεν κΑνδο: ̓ ἴσφοηλι το]. καὶ οἱ ἱ Φοξου! ιδρ οἱ! ( Θεὸν, ἀκου- 

σοιτε. ὁ Θεὸς ὧν Ὁ λοιοῦ Ουτουΐ ἴσου ὀξελεζατο ζις πατέρας 

4. Αἰγύπθα, τοῖν ὨΜΌΝ ΟΣ λαὸν ὕψωσεν ον ΤῊ πουροικίᾳ ων γη ̓ Αἰγυπῆῳ᾽ Ἂ 

ΑἹ ̓βρᾳχίονος ὑψηλοῦ ἐφηγαλῆυ αὐτοῖς  ὧξ αὐτὸς᾽ κα ὡς 

ὐλρυνκιν χρόνον ἐροποφόρ᾽ ἐκ αὐτου ὧν 1η ὁ ᾿ ἐρήμω 

πε πε ἴδ Ὁ δ καϑελῶν ἐθνη ἑπῆα ων γ ᾿ Χανααν, ᾿κατοιλνρφδύτησεν αὐ αὐ)-- 

πος Ὅις τίου) γίοῦ αὐτῶν" Ὁ μ᾽ ταῦτα τ ἐτεσι τέρακοσιοις (Ὁ πεν- 

τήκοντα ἔδϑοχα κριταρ ἕως Σαμουηλ τ τοϑϑφητου. Κακείϑεν 

᾿ἰλναῤὰν βασιλέα, καὶ ἐδῶκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς Ωὃν Σαουλ εἱον. 

Κὶο, ,νόρε 5», Φυλης Βενιαμίν, ἐτή τεασαιροίκοντοι" καὶ με- 

ὥσισας αὐηὸν, ̓ἡγάρων αὐτοῖς Τ᾽ Δαβὶη εἰς βασιλέας ᾧ ὦ εἰπε 

μ» τυρήσας, ̓Εὑρον Δα(ὶδ' ς τ ἱροσοῦ, ανδρα κτὶ Τ καρδίαν. 
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Ἴ βδυ, ὃς ποιήσέ παῦτο ἴα  ϑελήματα μου. Τύτου ὃ ὁ Θεὸς Σιπὸ τς Τῷ 

απσέρματος κατ ἐπαηελίαν᾽ ἤγήρε τῷ ἱσεολ σωτηρφι Ϊ- 
(ωω, ̓ πϑρκηρυξαντορ, ἰωάννου χοϑ9 τϑοσώπου τὴς εἰσθδου 

μα ἀμξ᾽ βάπιομα μετανοίας ΠΣ ; Τῳ λαιῳ ἱσραήλ. ὡς δὲ ἐ ἐ- 

Τλὴρε ὁ ἰωάννης δρόμον, ἔλεγε, τήα με πονοειτε ᾧ ζῇ: ὑκ 

εἰμ ; ἔγω, δὶ ἰδὸυ ἐρχέται μετ ἐμ, οὗ ἐκ εἰμά, ἰ ὠξιος ἡ Ὁ πτῦ- 

ὀλμι Τὴ ποδῶν λύσομ. Ανόρες ἀδελφοι, ὅοι ἱδοις Αὐρᾳ- 

αἱμν, Καὶ οἱ ἐν ν ὑμῖν Φοβούμϑρμοι ἡ δὸν Θεὸν ὗμαν ὃ λόγος τῆς σ-- τὰ 

τιρίας ταύτης ἀπεέσείλη. Οἱ  κατοικιοιίτερ ςΨ Ἱερουσαλήμ 

᾿χαὶ οἱ ἄρβϑντες, οὐ τῶν "Ὁ δτο ἀγνοήσονες. ΚΑῚ ταῦ Φωνας τἷμ 

«ϑεϑ Φητῶν τας χπ πῶν σειξξατον Δ αγνωσκομδμας,κρίναν- 

τὸς ὑπλήρωσειν, Ω μηδεμίαν αἰπαν ϑανάτου δύρόντες,, ἡτὴ στγ-- 

Το Τλοτον λῤαιρεϑίευαι αὐτὸν. Ως: ὃ ἐτελέσων ἢ σέ- 

δά ἀμ γερραμμένα, καιϑελόντες Στὸ ΤῈ ἢ Ζυλου ἐιϑηκοῦν εἰς μιν 

μέβον' δὲ Θεὸς ἤγάρον αὐτὸν ὡκ νεκρῶν, ὃ ὃς ὠφϑη. οὐχὶ ἀἐμε- 

βας πλείοις ὅις, σὰὰυαναξασιν αὐτῇ τὸ Φ Γαλιλαίας εἰς ἵερε 

σειλήμμ, δϊτινές εἰσι μδῤτυρες ἃ ἀμφ τσϑϑς ὦ ζ λαιὸν. Καὶ ἡμεῖς 

ὑμᾶς ὃ δαηελιζομθα τίω πϑεθς Οις πατέρας ἐπα Πελίαν γ4- 

νουδυίω, δ᾽ ἐπ ταυτίω ὁ Θεὸς ὀκπεπλήρωκε Οῦς τέκνοις αὐτῶν 

{ἐμὰν, Δύαςήσοις ἱνσοιώ, ὡς Ὁ ον τῷ Ὁ» ψαλμῷ Ἴῷ δευτέρῳ γε δέ 

γθαπῆαι, ΥἹος μὲς εἰ σὺ “ἔγω σήμερον γεγλυνηκαι σε. Οπ: ὃ λμέ- 

ςησέν αὐτὸν ὡκ ἕω γ » μορκάτι μϑμοντα υὑποφρέφειν εἰς τ 

φϑυράν,ς οὕτως ἄρηκεν, “ὁπ δῶσωὑ ρθη ΩΣ ὅσια Δαβισ᾽ τὰ πι- 

καί. Διὸ ̓  οΨ ἑτέρῳ λέγη, Οὐ δωσής ὁ ζῶ ὑσιὸν (ου ἰδεῖν δια 9ο- 

δϑιν. Δαξιδ μδυ Ν ἰδίᾳ ὅβνεᾳ ὑπηρετόσαιρ, τῇ τῷ Ὁ Θεοῦ βου- 

ἄμαβας Ζ λη ̓ἐκοιμυϑη, κα τυδϑσετέϑη δὸς ζοις πατέρας αὐτοῦ͵ νὰ ἐἰδὲ 

ἀμξακ.α.Τ' 

διαφϑοραν" ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγγ4 ρων, ἐκ εἰδᾷ διαφϑοραν. γνώρον 

οὖ ἐςω ὑμινφλὺ δὲς ἀδελφοὶ, ὃ ὁπ δια Οὐτουὺ ὑμὴν ἀφεσις ὡ- 

μδρίεων καἴαηζώλλεται ὁ Στὸ πώντων ὧν δκ ἰδευηϑητε ὧν τῷ 

γόμω Μωσέως ὦ φθιοῶ, ϑέεσα ὧν Οὐτῳ παρ ὁ πισεύων δεκαιοῦ- 

ἘΝ ((λέπέϊε οιἱὖ μὴ ἐπέλϑη ἐφ. ὑμας ̓ ς εἰρημδμον ὁ ον Όις σύῴο- 

Φύταις, Ἴδετε οἱ καΐζα φρονηταὶ,ὶ ϑαυμασείε᾽ κα ἀφανίϑητε, ἡ 
ὅτι ἔρρον ἯΩ ̓ἐργοιζομαι ἐ Θα πρες ἡμέραις “δ ἐβ)ον 6 ὼ μὴ 

πιφευσητε, ἐαν ες ὀκόρηγηται ὑμῖν. Ε ἰόντων ὃ ἢ ὧκ τῆς σζώυω- 

τῶ ξε{ {δ 
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γῶωγὴς ΠΕ ἰουδὰι ΩΥ »αϑἰρέκαλοιαυ Δ ἔθνη εἰ εἰς ὁ μεταξὺ σοί(-- 

βωπτν λαληϑέευαι αὐτοῖς ἴα ῥ ῥήματα ταῦτα. λυϑείσης δὲ τῆς 

σἰξυαγωγῆς, ἠκολούϑησαν πολλοὶ τὰ! Ἰουδα ων ΩΝ Τ' σεξομέ- 

᾿ψων τυδϑσηλύτων τῷ τυ Παύλῳ ἴα ̓Ἴῳ Βαρναίᾳ, τινες με ψας 

λουλθυῦτες αὐτοῖς, ἔπειϑον αὐτοῖς  ϑλιυδύῳ τῇ μὴ χάξαπ Φ Θεδ. 

γ ἀκῆσαι Τα Τῷ ϑ ἐρχομδύῳ ὍΣ λέδὸν πᾶσαι ἰξ πόλις συήχθη «- Η 
! 

λου ̓  σολαὺ τὰ 

λόγον ποιησαι- κουσαι ὁ λόρον δῷ Θεοό. ἰδόντες δὲ οἱ ἰουδαιοι Ὅι ὁ ογλοῖς, 

κα} ἐπληόϑησοιν ζηλου, Καὶ Δὐτέλέλον Οὺς ιὑσὺ τού Τπαυλου λέλο- 

ΕΠ μδροις,, δ ̓πιλέλονῆες καὶ Ἰβλασφημοιώτες. Παρῇ ῥησιασοίμε- 

γο! δὲ ὁ Παυλος Κα ὃ ̓Βαρνάβας εἰ Εἰπὸν Υμιν [ὦ Φμαΐκαμον 

τϑρτον λθιληϑέευαι 1 Ν λθρον" τοι Ὁ Θεοό: δηφ δὲ ἀπωϑεῖδϑε αὐ- 

δν, Ὁ ἐκ ὠξίοις κρίνετε ἑαυτοιρ τῆς αἰωνίου ζωης, ἰδοὺ φρεφὸ- 

ΕἼ εἰς ἴᾳ ἔθνη. οὕτω 2. ἐντέταλται ἡμαν ὃ Κύρμος, ̓ Τέϑεκα «Ησιΐνμϑ.8 

σῇ εἰς Φῶς ἐθνων Τῇ Τῃ ἄναι σε ἃς σίοτηθ ῥα ἕως ἐπαύτου Ἴ"ς γῆς. « 

Ακούοντα δὲ ἃ ΤΕΥ πέη ΣΙ ̓ ἐδοξαζο ᾧῷ λθ δΟΥ ω" Κυ- 

βου, καὶ ἰδληνευσεν ὁσοὶ ἡ στῶν τετοιγμένοι εἰς ζωίω αἰώνιον. 

διεφέρετο δ ὃ λόοος ς ποῦ Κυδάου δὲ δλής τῆς χώρας" Φ 5 ὃ Ϊ:- 

δδιοι φῇρωσριωαν ταῖς ἢ σεξο μας γαυαμιας κοι τας δἰχήμο- 

γας. Καὶ Ὅις φξϑτοις τῆς πόλεως οὐ ἐπηγήραν διωγμον ΩΣ 

Παύυλον καὶ “ὃν Βαρνάξαν, ὀξίδαλον αὐτοῖς Στὸ ἕῷ ὁδέων 

εὐὗτῶν. Ὁ δὲ ὀμδιναξ ἐμδυοι ἡ Ὃν κονιορτὸν Τὴ. ποδῶν αὐτῶν 

ἐπ᾽ αὐτοις, ἤλϑον εἰς ἱκονιον οἱ δὲ μαϑέται ἐπληρο οάυτο τχαρας Κι 

κα πνδυματος ἄγίου. Εὐλύετ δὲ ον Ἱκονίῳ κτὶ Ὃ αὐτὸ 

εἰσελϑενν αὐτοῖς εἰς » πίω σώυαγωγίέρω ἧῇ τ ἴουδαι ων ο κα λοι λῆ-- 

σοι ὅτως ὡς τε πίςευσαι! ἰουδαι ὧν τε Χο] ̓ ἑλλίωυων πολὺ πλόηϑος. 

 ἀτειλήσων- ὯΣ 5 ̓ἀπειϑοίῦτες Ιουδα οι ἐπὴ "γήραν καὶ ἐκακώσοιν τς, ̓ψν- 

ἐμὰ χᾶς τί! ἐθνῶν: αὐ Ἴων ἀδολφὼν. ὑμανον μδν οι χρόνον δεξ- 

τεύψαν ποῦρ ὁῥησιαζομδροι Θἰ χὶ τῷ Κυρίῳ Ἴῷ εἱδρτυροιῶπι τῷ τῷ 

λθγῷ τῆς χίθατς ἃ αὐτοί, (ὃ διδὸντι σημεῖα Ὁ τέροιτοι γένεόϑαι 

δια Τὴν χέρῶν αὐτῶν. ἐράεϑη δὲ “Ὁ πληϑος τῆς πόλεως: καὶ οἱ 

μδι ἡ ἤσουν σίλυ Ὅς [ουδαοις, οἱ δὲ Ω τοῖς Χπορόλοις. ὡς δὲ ἐ- 

ἤρετο ὁ ὀρμμ ΤΠ ἐθνῶν τε χα ἰουδαίων σὰ" Ὅις α ἀρ Θισν οἱἱ)-- 

τῶν, ὑδοάσαι ΚΟῊ ᾿ λιϑοξολῆσοι αὐτου, σάιδὸντες κατέφυλον 

εἰς τος πῦλεις τῆς Λυκᾳονίας, Λύςραν γ ᾿ Δέρξίω, “ δ πίω σε- 
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δάχωρον, κοί χει, ἦσοιν δ)αηελιζομδνοι.᾿ ὅν ες ἀϑὴρ ων Λύ-᾿ 

σϑος ἀδεύατος Ὅις ποσὶν ἐκφ.ϑη:Ὁ ν χωλός ον ; κοιλίας μυῖϑὸς 

αὐτῷ ὑπαρχῶν, ὃς οὐδέποτε αἰδαπεπατήκει" δατ ἤκουξ ὅ Ὁ Τπαύ- 

λου λφλθαυτος. ὃς ἀτενίσοις ἀπ καὶ ἰδὼν ὃ ΟἿ πίσιν ὑά Τῷ σω-- 

ϑέωσαι, εἶπε μεγάλῃ τὴ Φώνη, ̓Α͂ναςηϑις οὖν πόδας (ου ὁ 0β : 

ϑῦς. Καὶ ἤλλέτο ἜΣ ̓αἰϑκεπατει. Οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντερ ὃ ἐποίησεν 

ὃ Παῦλος, ἐπηραν πίω φωνίευ αὐτῶν, Λυκαονισί λέροντες, Οἱ 

Θεοὶ Ο ὁμοιώϑεντες λῤϑρωποις κατέδησαν χοθὸς ἡμαᾶζ' χα λοιιυ 

τε ᾧῷ υδὺ Βωρναξαν, Δία: ὃν ὍᾺ Παῦλον »Ἐρμίώ, ὁηᾷ αὐτὸς 

ἰώ ὃ ἱἐγουμδρί» τὰ Τϑ λόγου. 3 ἱερός Φ' Διὸς Τῷ ὄντος τ 

τῆς πόλεως αὐτῶν, ταῦροι καὶ σέμμαπα ὄψι ὅις πυλῶνας 

“γέίκας, (ἃν τοῖς ὁ λοις ἤϑελέ οὐφν- ἀκουσευϊῆες δὲ οἱ ἱ Ἀστόσολοι 

β Βαρνάξας ΩΙ ᾿ Παῦλος, διαῤῥξαντες, αὶ ἱμάτια αὐτῶν εἰσε- 

πήδησειν εἰς Ἂν δ ὄχλον, κραζοντες: καὶ ' λέγρηῆες, Ανδρες, Ἰι τωῦ- 

το ποιΕιτΕ: Κα] ἡμεῖς ὁιμοιοπαϑεις ἔσχον ὑμῖν Δύϑρϑοποι, 4} ε- 

δνζομδυοιύ ὑμαὰς Στὸ Ουτων τὰ ματαίων δ)λιορέφεν ϑλὶὴ ᾿ 

Θεὸν (Ὁ ζῶντα, ὃς ἐποίησε “ὃν ν οὐραννον ΚοΉ τί γίω Ὁ γ 9α- 

ἡ τίν Ἶα ἱπαυταᾳ : ον αὐτοῖς, ὃς ΩΨ ταῖς ὐρῳχημδῦραις ):- 

γεα)ς᾿ ἐἴασε πάντα ἴὰ ἔθνη πορδυεόϑοι! ταῖς ὁδὸοις αὐτων' καίτοι 

γε 5 κΚ ὐμδρτυρον ὁ ἑαυτὸν ἀφηκεν ἀγαιϑοποιῶν, οὐρανόϑεν ἱἐμὰν 

ὑετοῖς διδρις καὶ καίροις καρποφόροι, ἐμπιπλὼν φοφῆς κα γ), ὅυ- 

Φροσίωυης τοῦ καρδίας ἡμὴ. Και ταῦτα λέγοντες, μόλις, κῷ 

τέπαωσοιν ἴοι ὁ ὑλόλους Τν μη ϑυειν αὐτοῖς. Ἐπήλϑον ἢ η Κὰ Αν- 

Τεοχείας καὶ ἱκονίου [ουδὰιοι, νὰ πείσοιντες Οιζὸ λύλοιρ, καὶ ̓λι- 

ϑασοτες τὸν Παυλον, ἐσυρον ἔξω τῇ τὴς πόλεως, νομισουϊες ἴον 

“ὃν τεθνάναι. κυκλωσοιντῶν δὲ αὐτὸν Τὴν μαϑυτῶν, ἀύαταρ 

εἰσῇ λϑὲν εἰς 5, πόλιν. καὶ τῇ ἐπα θοὸν ὀξῆλϑε οἵδ τῶ ΒπῸν 

γάξᾳ ἐς Δερξίω. ῥα ηελισιίμϑροί τε τίω πόλιν ἐκαίνίευ, τοὶ 

μῷιϑῆθπαιπεοὶ ἱκανοις, ὑπέ ἐσρέψαν εἰ εἰς τω Λύςραν ΚΟ Σ ἵκόνιον 

εὐλιΑλούμαν; ὀ)ιρηδάζοντες ταὶ νυχάς μ᾽ μαιϑητῶν, σα- 

δϑεκαιλοίυτες ἐμμένειν Τῇ πίς Ἢ ὅτι δια πολλῶν θλίψεων δὰ 

ἡμαρ, δ εἰσελθεῖν εἰς τίω βασιλείαν τα Θεού. ιβ τον σας δὲ 

αὐτοῖς πρεσβυτέροις κατ ὀκκλησίανν . φυεϑσευξαμδροι μῷῇ μυ γη- 

β κηῶν, χ ϑέϑεντο αὐτὸν τῷ Κυόίῳ εἰς ὃν πεπιφεύκεισοων .γὺ δεῇ;- 

σι λέγ ὃ 
ταῖς γϑμαῖ "ἰ 

Κυρίου [νηί 

Χριςοί, 6, 

μια 

τὐμδ, ἡνα 
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ϑοντες τίου Γ σιδεαν, λον εἰς Παμφυλίαν. λοιλήσοντες ον 

Πέργῃ δ λόχον, κατέξησαν εἰς Α'ἥωλειαν" κούκεῖϑεν ἀπέπλιδυ- 
σειν εἰς Αὐϊεύχάαν, ὅϑεν ἡο 5. χρρασδεδομίνοι τῇ γάθατι ὦ Θεού 

» 2 ἃ ᾽ Ι ᾿ .. 

εἰς Κ ἔρον ὃ ἐπληρωοῦ. Πωραλβυόμδυοι δὲ κα! σωωγαλϑν- 
᾽ Ϊ 2 ς » ε 3 0 “ὴ 

τες 5 ὀμκλησίαν, δὠήτειλαν ὅσα. ἐποίησεν ὁ Θεὸς μιεῖ αὐ, ὦ 
ε 2 "“ ν᾽ Ι Ϊ ! δου» Ι 5 
ὅτι ἰεὐοιξεζοις ἔθνεσι ϑύραν πίσεως. διέχοαξ ον ἢ ἐκ! χρόνον ὧκ 

ὀλίρον σίω τοῖς μαϑηταὶς. Κα ἴενες κατελϑούγες δστο 

δ ἰυόωιας, ἐδίδασκον «ὅσ ἀδελφοιβ, ὅτι ἐὼν μυὴ “«ἰθατέμνη-, 
ὋΝ 5] 99} 5} | ἣν Ι “" 

εὃε πὸ ε39 Μωύσεως, δδω εὑοὃε στυϑέω αν. Τενομῆυης οἴζω ςεἰ- 
λῶ Ι γ2 3 [ »“"»ἅ»ἴ ! 

σῶς ΧΟ συζητὴ σεως δσᾺ ὀλίγης Ἰὼ ΠῺαὐυλῳ κ τυ Βαρναάξᾳ 
λ ; ἀν, ᾽ Ι Ὧν [ [ 

χοϑος αὐόις. ἐταζαν δας αἰνάν Παυλον γ, Βαρναάξαν κοι! ἴκ- 
2} 3 » ὦ ᾿ Ἴνα: γ Ἀ 

νας ἄλλοις ὧξ αὐτῶν χρϑὸς (ὅσ᾽ Σστοςύλοις "ἡ πρεσβυτέροις εἰς 
᾿ ν γνῶ ο | δα ας 
Ἱερουσαλήμ, θα τ ζητήματος ζύτο.( μὲν οἷὺῦ χυϑοσπεμ- 

Ι ς ἢ ! ] ; λ ! 

Φϑεντες Ἰασὸ Φ ογκλήσιας, δεη βχον τὸ πίω Φοινύμην Κωὶ Σαμα-- 
ἢ ] ΔΛ εἶσι τω ΝΡ ἂν λυ τωΣ 

ρφαν, ὠκιδιηγουμᾶοι 7 ὡ' πιςροφίμ τὴν ἐθνων, "Ὁ ἐποίουυ χα-- 
7. Ι οὐοεῖν “ “ Ι Τι 
ΟΟΑΥ͂ μεγωλίμυ “ῶσί τοῖς ἀσδελφοις. Πωραυομϑυοι δᾷ εἰς 
Ῥ ᾿ 9 Ι ς 3 Ι , Ι 

Ἱερουσουλήμν, ἁπεδεγθηοῦ χασὸ Φ οἈ κλήσίας κ τὴν Σποςόλων 
ὙΠ | ΡΣ ΑΕ "τῷ 

Ὁ). ἰὼν πρεσίξυτερῶν, δμηπεῖλῶὰν 1' ὁστυ οΘεος ἐποίησε μετ΄ ἀϑ- 
τὰ Ἵ Ι [ ἧς ον ἢ τὺ [ 

τῶν. Ἑξανέςηοξβ δὰ ἵκνες τὴ Σστὸ τῆς ὠμρέσεως Ἴων Φαρισοιῶν 
3 ; 5 Ι " “ Ϊ ΠΕ πρὶ ἶ " 

πεπιςευκοτες, λέλοντες Οτι δξει φϑατεμνν αὐςᾶν:, “ραηέλλῳ 
ὅρος Εν κἡ εὐ οδ Ωεν Ι λ φ΄αν εἱ ε 

τε τηρεῖν (δ νόμον Μωύσεως . Σωων γθηοῦ δὲ οἱ δστοςολοι ὦ οἱ 
Ι 5. ΔΝ τ, ἡ “ δυ» .,..ἢ Ϊ 

πρεσβύτεροι ἰδεῖν χῖδ ΤῈ λόγου Τύτου.πολλῆς ὃ συζητήσεως 
Ι 5 ἴ γον ο΄ ᾿ ᾿ ᾿ ἢ » λ 

οὐμομένης͵ δϑαςτις Πέζος ἔπε χσοθς αὐτοῖς, ἃ νδρες αδελφοι, 
οἱ κε “ΝΟ Ω. ! εἰ ᾽ 3) ς τΝ » Ι ς δ᾿ ς ὦ 

υμεῖς ὦ χίςοιϑε ὅτι ἀῷῷ ἡμέρων δργαηὼν ὁ Θέος ον ἡμῶν 3 
τ’ ,ν ."ν Ι ἜΝ Υν] ἐ ! ' 

λέξζατο , δια τῷ ςοϊλατος μου ακούσοι (ᾷ ἐθνη ῷ λόϑον τοῦ 
᾽ ὶ “Ν ς ! Ὁ Ι 

δ απελίου, καὶ πίςεὺ στὰ" Ὁ ὁ και ρδιογνωώςης Θέος ἐμδρτυρήσεν 
» “Ν λ » “ΜἫνρψνιινκ Ὁ Ν εἰ ν ΝΣ Ω 5 λα 

αὐις. δου αὐτοῖς 5 πνόυμια "Ὁ ἀγέον, καιϑῶὼς γη ἥμαν, (Ὁ ὁ δὲν 
Ι λφςε Ἂ, ἃ 9, Ὁ αι αὺ] ! ᾿ 

δεέκρινς μεταξὺ [ἐμ τε Ὁ αὐτῶν, τῇ πίςῃ καϑαθάσορ τοῖς 
ς ὦ ωυ π“η!| 7 ᾿ ᾿ “ ο 

κριρόδιίας αὐτῶν Ν ου ψμ πειφοίζετε ὃν Θέον. ἐἰζιϑεῖναι ζυ- 
᾿ χων [ 4) [να »ἱ ε [ “ Θ ν 

91) ὁ) 7] “ὃν ρου χήλον Τ' μα ϑήϊων. ὃν οὔτε οἱ “πῶτερὲς ἡμὴ ου-- 
Ἐς, ὌΝ τρῶν ὦ Ϊ ῬΎΝ, ἐ. ὖν | ὡ 

τεἥμμεις ἰού σουμυεν (ῥα σοσοω! 5 δλλα δια τῆς χάφατος Κυέλου 
ἰ [ .ω" 5, ,» “.ν 

ἰησο ἹΚοκςού πιςξεύομεν σωϑέωαι, και» ὃν δοπον κοίκεινοι. 
4 ᾿ς δ » [ ! ν 

ἐσίγησε δᾷ στοὰν ἢ» πληϑος Ὁ ἤκουον Βωρνάᾷα "ἡ Παύλου ὠξη-- 
Ι ς ς λ “Ὕ Ι 2 “Ὕ γ] 

ἡουμῆμων ὅσοι ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα νὰ τέρϑετοι ον ὥοις ἔθνεσι 

Κεφ. ιγνα 

ις Γαλ..Α 

᾿ 

Κιφ. 

Κεφ. Ἱ' 

α(κορ.α.ἃ 

Μαῖϑ.κγ.᾿ 

, 

Ἧ 
Ἴ 

᾿ 

"Ἢ ; 



240 ΟΊ ΠΡΑΞΕΙΣ 

δὲ αὐῶν, μτὶ ὃ Ὁ σιγῆσοι αὐτοις, Απεκρίϑη ἰάκωθος, λέγων, 
Ανδρες ἀδελφοὶ ἀκούσουτέ μϑυ “Συμεων ὀξηγήσοιτο ἘΡῸ ὦ 

χυδφῦτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαᾷξειν οἷ ἐθνῶν λάον ὦι πὸ 0-- 

Γ΄ ματι αὐτῷ, Κα Ούτω συμιφωνουσιν οἱ λόϑοι τὴμ χυθοφηΐ, 

Αμως θ᾿ 5 καϑῶς γέγραπῆαι, Μετὰ ταῦ το Δμωςρέψω κι Διῤομκοδὸμνήσω 

5 χίευ σκηνΐεν Δαξὶ) σ) αὶ πεηϊωκυαν, Ω ζ κουτεσκαι μένα, αὐ-- 

» πῆς ἀνοικοδομήσω, (ὃ ἀνορϑώσω αὐτίω,, ὅπως ἂν ὀκζητήσω- 

.Α σιν οἱ κατάλοιποι Τὴ ἀνϑρώπων (Ὁ) Κύομλον, νὴ πον τα ζο ἔθνη 
" ἐφ ὀιὶ εὐ χιρκέκληται Ω ὄνομα μου ἐπ αὐςὦν: ὶ λέγ) 4 Κύδμος ὃ β 

“ ποιῶν αὐτὰ εν τῆν Γγωςα ἀπ᾽ αἰῶνος ὅς 1 τῷ Θεῳ πωύτα αὶ ἐπε 

ἔργα αὐτῷ. διὸ ἔγω κρήω μή ,χὐοενοχλειν ζοις Στὸ τὴ ἐθνῶν ἀτί᾿ 

ὁ) ιορέφοισιν ὀὐχὶ δ Θεὸν, δλλα οἰχισέθλαι αὐτοῖς ἀπέχε- 

ἘΡΟΥ πο [ὧν Σλισγημάτων εἰδώλων Κα] τῆς πορνείας κ' ἫΝ 

πνροτού (ὃ τοῦ αἥμιατος.᾿ Μωσης ἮΝ ὧν ἥνεων Φρχαων ΚῈ ᾿δϊαώ 

“πόλιν ὧν κηρύοσοντας αὐτὸν ἐγά,ν τὶς σὰ γωγαις καὶ πὰν ἰΣς 

σοϊξξατον ἀναγινωσκόμϑμ Ὁ’. Τότε ἐδοξεΐζοις δστοςολοις χα] ο΄ 

τοῖς πρεσβυτέροις (ἂν ὅλη τὴ ἐκκλησίᾳ, κλεζωμδμοις ἀνόρας 

ἐξ αὐτῶν πέμα) εἰς Αὐδεόγήαν σὲ τῷ ΤΙαύλῳ ᾿ Βαρνά- 

βαᾳ, οὐδὰν Ὧ ὀἰχικα λούμονον Βαρσαᾷξαν, (ὃ Σίλαν, αν δρας 

ἋἝῈ ἡουμὴω οἱς ὧν ζοις ἀδελφοὶς, γράψαντες διὰ γέρος οἰλ᾽ χων (ΒΒ 

δε: Οἱ διτύςολοι οὐ οἱ πρεσβύτεροι "Ὁ οἱ ἀδελφοὶ, Οις δ πίω 

Ανϊεόχήων καὶ Συρίαν ᾧ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, 

χαιρᾷν. Ἐπειδὴ ἠκούσοι μεν ὅτι ενὲς οἷ ἡμὴ ἐξ ιϑύντες ἐτοίροι- 

ἕαν ὑμας λόγοις, ἀγωσκδυάζοντες τα ψυχὰς ὑμὴν, λέοντες 

δ τεμνεόϑαι "ἡ τηρεῖν “ὃν γόρμον, οἷς οὐ διεςᾳλοί μεθα" ἔδοξεν ἡ-- 

μβνοβρα θεν Μριανηνουδδν, ἐλέῳ μδημορ ἀνύρας δέν 
δὸς ὑμαῖ; σὰ τοῖς ἀγωπητοῖς ἡμὴμ Βαρνάώξᾳ κ Παύλῳ, 

ἀυϑρώποις χὐοαδεδωκοσι ταῦ ψυχάς αὐτῶν ιἱχσὲρ 4’ ὀνόμα- 
σὺ Ι ς ; 4 ς 3 Ι . δ) χ ! 

τὸς τῷ Κυδλου ἐμ} ἴησού Χραςοῦ : ὠπεσάλκωμδυ οὐ 1οὐ-- 
Ἔ, λ ; ΚΝ λ ἱ ᾽ " ὶ ΗΜ. 

'δὰν Καὶ Σίλαν, κὴ αὐςζᾶν᾽ δία λολου ἀπαπέλλοντας ἴα αὐτῶ. 
2] αν ΕΝ ΡΤ ΝΥ, ἴθαις δ εἶδε, ὦ Ν ! » Ϊ ᾿ ἔδοξεν τῷ ἁγίῳ πνδύμαπ ἃ ἡμὲν μηδὲν πλέον οἰ χιτίϑεϑαι 6 
εν ! Δ[ΩΡυ ΝΜ. ! ἘΠΕ, 9 κα’ ἡ ἢ 

Ζ ὑμῖν βαρθ’ πλίω τὴν ἐπωϑαίνοες Τούτων ,. ἀπέχέοϑδοι εἰδῶωλο- ον 
ὐῬὶ λ ποῦς: ἢ εἕ Ἂς τὶ Ι ᾿ξ “ ὧι Ν ὑπρι 
υτίῦν Χο αμᾶτος ( πνικποῦ Ὁ. πορνείας, οἷ ὧν διεουτήρουυ- αὐον “ 

᾿ΥΈΒρῳ ον 4 ἠ πεν ἀδδιλες ἐς ) ς λ Ι μὰ “μὴ 

“ες ἑαυτοῖς. ὅυ “ὐράξετε. Ἐρρωάκ. Οι μδυ οι» Σπολυϑεῆες εδϑα 

ἡ λον π.6..} 
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᾿ἦλϑον εἰς Αὐγεόχφαν, καὶ σώναγαρόντες “ὁ πλῆϑος, ἐπέδωκαν 
σίω ἐἰλιςολίω. διαγνόντες δ: ἐχοίρησων ἐἶχὶ Τῇ ἑ «ϑλακλήση. 

᾿ούδας τε ὦ Σίλας,"ἡ αὐτοὶ 158 ̓ φφῆται ὄντες, διοὺ λθοῦ πολ- 

λοῦ πουρε"κοὐ λέσοιν Όις ἀδέλφοις, κ ἐπεςήολξων. Ποιήσοιντες 

ἢ χρόνον, ὠπελύϑησων μιετ εἰρίωϑης δστὸ 1] ἀδελφῶν χσέϑς 

εἶν Σποςόλοιρ" ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ Ζιμενω αὐτϑ. Παυλος 

δ Κα Βαρνάξας διέσοκίον ον Αὐϊιογείᾳ, διδούσπκοντες "Ὁ δ ᾳ- 

γέλιζομδροι, μτ » ἑτέρων πολλῶν, (ὦ λθοον ᾧ Κυρίου. Με- 
λιν δ... ὦ 5 “" λ Ι "ς ΕῚ [ 

σὰ σξ ἕκνας ἱέμερας εἰπε ϊίαυλος χθος Βαρναξαν ; Επιςρε- 

; ΟΡ Ι “ἢ γλλλνὉ κε Ἔν οὐδ 
ψαντες δὴ Ζισκεψωμῖ οὐ ζῦσ ἀδέλφοις ἡμὴμ κν “πῶ στῶν 

[ 9 ΕΝ ἰ Ι [8 Ι! ἰδ 2} 

σῦλιν. ον αἧς καυτητ εἰ λοι μὰ οὃν λθοον τὸ Κυδλου, πῶς ἐχοισί. 

[ ΤΟ, ! “ 4} 

Βαρνώξας δξ ̓ ἐξουλδυσουτο συμπωρωλαθειν 
ὃν Τωαννΐκ δ' 

Ι ἢ Ϊ γω ΠῚ Ὶ Ζ Ὁ.» Ϊ δ κα 5 

καλου) Μαρκον" Τίαυλος ἢ ἠξίου. ὃν δ'στοςαάντω ἀπ᾿ αὐ- 
Ὁ: 3 λ λ .“- ! » “Ν » λ ἡ] 

συν ὄστο παμφυλίας μη συ ϑοντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἐρ9ν, 
“" ς᾽ " “" λ ε( »». 

μὴ συμπωρώλαθειν ὯΙ τον ον ἐτὸ ουὺ «ΠΟοξυσμος, ως τε α-- 
τν 3 λ 5.ϑ 3429 Ι Ι ! ᾿ 

πογῶθ μαλίευ αἢ αὐτου; ἀπ’ δλλήλῶν, Τὸν Τὲ Βαρνάξαν “ὔθώλοι 
“Ἶ ! ᾿ Ὗ νυν 1} Ἔ ἌΣ 

βοντο τὸν Μάρκον «λυπλόυσοι εἰς Κυχιδοντταυλος 5 ὄιλε- 
ζοῦν ΣἿ ἔπ ,ω ] σον Ἢ Ἁ 

ζαιδρ ΦΡ Σίλαν, ὀξηλϑε, παρα δοϑεὶς τῇ χάέθατι Τὸ Θεού κ'τοῦ 

ΩΝ Δ | νὰ Ἔν. ΓΕ Ἢ 
ΝΠ] ἀδελφῷων. διηρχέτοῦ Ὁ Συρίων τὸ Κιλικέον, ςῇθ.-- 

ὃ ] ᾿ Ι δ κ ! 

ζων τοι οὐ λήσιαρ. Κατίυυτησε ἢ εἰς Δέρξίω Ω 

λ Ε λ Ι 9 “Ψ,Ψ“,!| Ι εὶ 

Λύςρων, Καὶ ἰδοῦ μια ϑητὴς ἴας ἱεῦ ἐλ αι ΜΟΜΙΘΙΊ: Τημοῦτος, υος 

ἙΠῸ γ αἱ “ ΓΝ εν τὰ 

γεμγαικος τινος ἰοὺ ὄξη ας πίη πρερος Ὁ Ἑλλίευος, ὃς ἐμδρτυ-- 
ο π ΟΡ. Ι. ν- 3 Ὁ" ἜΝ, 

βεῖ Τὸ Ἰασὺ τὰ ο» Λυςοῖς Κοὴ ἱκονίω ἐἰδελφῶών"Οὗτον ἡ ε λη-- 

ς ΩΘ κὐδὰ εν 9. Ν ᾿ ὶ ᾿ ἵ 9 

σεν ὁ Παῦλος σίι αὐτῷ ὠξζελϑεῖν, καὶ λοίβὼν τϑλέτεμὴν αὐ- 
ὶ λ 8. | “ἢ ᾽ Ἐν ὦ » ψ' Ἢ ς 

τον, δια, ζιυς Του ἴδε! οὺς σῦν οντας οἡ ζοἐς τῦποις ἐκείνοις "ἡδᾷος 

ς ἱ 3 ἐπ εὐὐνν ὡς ν 

ΝΣ ἅπαντες οὸν “ποτε οΣ ιν: οτι Ελλίω ὑπὴ ΡΨ. Ως δὲᾷ δὲι:-- 

ψ- αν ᾿ἊΦὉ ] δ. 
πορδυοντο τος πολάς, “«οεδεδουν αὐ ποῖς Φυλοιοσειν ζω δὸογμμ"α-- 

ς λῷ 2 Ι Ν ὍΣ [ γον 

τὰ ᾿ γε ρ: δμα χασο ΤᾺ δυτοςο ΛΩΝ 0) Ἴων φρεσίζυ
τερῶν Ἴὼν 

Η Ε ᾿ Ι ε λ “3 5» Ι ᾽ ον ἀσν Ν » 

ον» Ἰέρουσουλὴμν.- οἱ μὰ οἴ ονπκλήσιου ἐςφερέοιυστο τῇ πίςή, 1) ἐ- 
συ ᾽ ὩΣ ς Ι [ Ν᾿ λ 

περζοσευον τῷ δριθμῶ καϑοημεραν. Διΐφϑοντες ἢ τίω ᾧρυ- 
τ ἢ Ι ΕΝ Ι 

ἐῶν κὰ γζεῦ Το λοίίανοον γῶω ρων», κωλυδσέντες χατοῦ δ αγίου ΄σνόυ-- 
“ ) {ιν 7: ὅν ὅν χ᾽. 1 αἱ Χ αἡ ΑἿ. Μ Ι 

μμῶ τος λοὺλη σοι λον οὗ τῇ Ασίᾳ ὕϑοντες “ἄχει ὡὐτως 

Ὁ ξεῦ Ι λ.» οἱ ὡς τ δ: 

ἐπείρφιζον ΚΘ Σ Βιθωωίων πορδυεαλτὼ " Κο] 510 εἰαυσὲν σου τοῦς 

ἊΝ τὰν. ! τὰ ; ; ᾿ 

πνδ μα. Παρύϑοντες Ὁ τί Μυσίαν, κοτέθησοων εἰς Τρώα ὅδ. 
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24: ΠΡ ΑΞΈΙΣ 
καὶ δξοιμα δι τὴς νυκτὸς ὠφϑν τῷ Παύλῳ ̓ Ανήρτες ἰω "ὠσὶ ( 

νὰ ὥρην ἑρως, αὐρακαλῶν αὐν . λέγων, Διαξὰρό φς Μα- 

κεδονίαν βοήϑησον: ἥ μιν. ἧς δὲ ὁ ὅσοιμα εἰδὲν, ὄϑεως ἐζυτε- 

σα μὰν ὀξί ϑεῦ εἰ εν Υ Μακεδονίαν συμιξάζωτες ὅ ΟΤί πξοσκε- 

το μὲ ἡμᾶς ὃ Κύρμος δα ελίσοιὡς αὐτοιξ. Αναχθώτες ο(Ὁ 

δἶτο τῆς Τρω δὸς, ἀὐθυδρομήσειμδ εἰ εἰς Σαμοϑρᾷκην Τῇ τ {-- 

πἰούση εἰς Νεάπολιν ἐκεῖϑεν τε εἰς Φιλίπαοις, ἥτις ὁπ Ζυδϑότη 

Γ μεράδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολῶώνια,. ἰδ 5 ὠνΊαυ- 

Τῇ τῇ πόλει διωποάζοντες ἑἕμερας ζιναξ᾿ τὴ τε ἡμερᾳῇ Π' αἰ ϑαβν 

ξάτων ὀξυλϑομδυ ἔξω τῇ τῆς πόλεως ̓ζξϑα ποτα μον, οὗ ἐνομι- 2 πύλης, Α 

ἕέτο χοδοσευχῆ ἐς τῷ, ΚΦ [ καιϑισεντες θαλουμδ ταις σευ ϑού- 

σας γαυαιξί. Καὶ τις γαυή ὀνόματι Λυδια, , πορφυρόπωλις, 

πόλέως Θυατείρων, σερομδοη 5 Ἢ: Θεὸν, ἠκουέν, ἧς ὁ Κύεμος δεη- 

γοιξε πίω καρδίαν, τοεϑσεχήν Ὅις λαλουμδύοις χσὺ ω Παυ- 

λου. Ως: »  ἐξαπῆίῶο. καὶ ὃ σίος αὐτῆς, ὐἰρεκοὺλ ἐσᾷ λέρρυσα, 

Εἰ κακρίκατε͵ με πιν τῷ Κυρκῳ ἀΐ ἐῇ. ᾽ εἰσελϑύντες εἰς πὸν οἰκν 

μου, ικείγατε. Καὶ  παρεξιάσουτο ἡμας. Ενήρετο: 5  πορένομένων 

{ἐμὴ εἰς «υξοσευχέου, παι δίσκίωυενα, ὦ Ὅταν πνῶμα π΄ 

Δ ΑΕ ἀπουντῆσοι ἡμῶν, ἥης ἐ γασίων πολλίευ ̓ ὡνειχεὶ Οις κυ- 

θμοις αὐτῆς μαϑέυομένη. αὗτη καιοικολουϑήσοισοι τῷ “τὸ Παυ- 

λῳ "ἡ ἡμάν, ὑκραζὸ λέγουσα, Οὗτοι οἱ λύϑρθοποι, δουλοι ἅ’ ΘαΣ 
ἤύψίοο εἰ εἰσὶν, δίτινες καταηλλοισιν ᾿ ἡμῶν ̓ὁδὸν σιοτηρ λας. εὐ! 

Τοῦτο δ ἐποίει ἐνὶ πολλὰς ἱμέρας. διαπονηϑεὶς δὲ ὁ Παυλος 

᾿ "ἡ ϑζισρέψας, Ἴῳ πνδύματ εἰ Εἰπέ, Παραηέλλω σοι ΟΨ τῷ ὀγό- 

τῇ ἰησοΐ Χραςοό, ,ὀξηϑεῖν πὶ αὐτῆς. Καὶ ὀξηλϑεν αὐτὶ τ 

ὧρᾳ. ἰδὸόντες᾿ ὃ οἱ κώθ μοι αὐτης ὅτι ὀξῆλϑεν η  ἥπις τὲ ἐργασίας 

αὐτῶν οὐ ιλαιξόμενοι ῷ Παῦλον ΚΑ] "ὃν Σίλαν, ἐἠλυσοιν κἐς 
πίω ἀγορῶν, ὀπὶ Οιρα ἀρχονται' κ' υδοσουγαόντες αὐτοις Οὶς 
φρατηρϑίς, Εἶπον, Οὗτοι οἱ λύϑοθοποι ὀποται δρέοσοισῖν ἡμὴ Σ ἢ πὸ 

λιν "Ἰουδαλοι ὑ ὑπάρχοντες, Κρ. ᾿ κωτα[γς ΤΕ ἐιϑη οἷ ἐγ ἐζεαιν 

Εὴ μὰν πουραδεχεόϑοι! οὐδὲ ποιεῖν, ῥώμαις οὖσι. Καὶ σιωυεπέση 

ὸ ὄχλος καπ' αὐτῶν. Κα οἱ ἐὐίω; ἃ ὶ αϑιῤῥίξαντες αὐπᾷᾳ 

ἘΝ ἱμαπα, ̓ἐκέλόυον ῥαθδιξειν πολλάς τε ὦ χιϑέντες αὐτοῖς σλη- 

ας, ἐβωλον εἰς  Φυλακην, «ὡσαηει εἰλαντες πζὺ Ὁ δεσμοφύλανι, 

ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτου - ὃς πουρωπελίων Φιαύτίω εἰληφώς, 
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ἡ συωη λον οἱ 

φρατη νι ; 5.110 

αὐτὸ εἰς Ζ' ἀ- 

γρρα!. ἃ ἐδα- 
μϑηεϑέντες τὴν 

σησμεον τὴν ἊΝ 

γρνόται, ἐφοξυ- 

ϑηξ, ἐπι τ 

λὰν Ὅις ῥαθ- 
δουχοις. β 

᾿ς ̓ χθὲς παρέ 

λαξες. 

ἐβηματα ζαῦ- 
τὰ ῥηϑέντα 

πεὸς Όις γραΐϊη 
γ»(ς. δ ἢ, ἀκου- 

στιρτες ὅτι Ῥω- 

μαϊοι εἰσιν, ἐφο 

θηϑηφ᾽ ἡ πα-- 

ῥα “ἥνομϑμοι μῷ' 

φίλων πολλῶν 

εἰς ἢ φυλακήν, 

παρεκαλέσειν 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΈΤ. “ΠῚ 
ἔβαλον αὐτοις εἰς τίου ἐ ἐσωτέρων φυλαικῆν, Ἂ δι πύδας α0-: 

τῶν "σφ αὐλίσουτο ἧς "Ὁ ὃ ξύλον. Κατα: δ 70  μεσονυκῆαον Παυλος 

Ὁ: Σίλας ποξϑσεῦχο μᾶυοι ὕ ἜΤΕΙ, ῷ Θεν᾽ ἐπηκρ οῶντὸ δ αὐ-- 

ἴμξι οἱ δέσμιοι. Αφνω: δ σέσμμος ἔϑυε» μέγα, ὥςτε σοι λδυϑη-- 

γα! Ω ὁ ϑεμδηια, Τῷ Υ δυσμιωτιθίου: ἀϑεῳχθησοιν τε φραχρημα 

αἱ ϑύραι πῶσοι. (οὶ ποτῶν ᾶ δεσμα ἀὐέϑη. ἔξυπνΘ’ ὃ 972.- 

νόμδρος ὁ 0 δεσμοφύλοιξ, αὶ ᾿ ἰδὼν δ) ἐῳγμένας, τας ϑύρας τῆς 

Φυλακήης, ασοέσοι ος μῶχαιραν ἐμῆνον ὁ ἑαυ τ: ἀνγα!ρειν, Δ Ὁ 

μίζων ὀκπεφόυγῆυαι ζις δεσμιίοις. Εφων" σε δ Φώνῃ μεγα- 

λή , Παυλος, λέγων, πος ῳράξῃς σεα δῆς καικὸν' ἅπαντες 

γα ἐσμμέν ὀνθαδξ. Αἰτήσαρ: ὃ Φώτα, ἐσεπήδεσε, ἐῳ ᾿ἐγόομος 

δυόμμ» τυϑοσεπεσε ἢ Παύλῳ ὦ τῷ Σίλᾳ" Ἂ ̓φϑϑα- 

γαγῶν. αὐτοῖς ἔξω, ἔφη, Κύεμοι, 4 μις δὲ; ποιέιν ἵνα σωϑῶ ε 

Οἱ δ Εἰπὸν, Πίξευσον οι ῷ Κύοσκον ἰησοιίο ΧΕ ρον, Κοὴ ες 

0 οἰκός σοῦ... Και ᾿ϑαλησοιν εἰμπτὸ “ἃ ν λόγον τ Ἢ Κυραν 

Κα πῶσι Ὅις ων Τὴ οἰκίᾳ ἀμ. . Καὶ ἰπαραλαξῶν αὐτοῖς ἐν ἐ- 

κείνη Τῇ ὥρᾳ: τῆς νυκτὸς ὀλουσεν στο τω πλήγων, Κα ἐθαπῆϊ 

ἔφυ αὐτὸς καὶ οἱ ἀν παντες ποραδρημα" ἀὐανγαγῶν τε αὖ-- 

Οις εἰς τὸν δίκοον αὐτώ, πουρέϑηναε τράπεζαν, Καὶ ἠγαλλιάσατο, 

πανοιχκὲ πεπιςευκῶς τυ Ὁ Θεῷ. Ημερας Ὁ ̓ϑυομδυης ἢ ἀπίς4- 

ἠ οἱ σρατησοὶ ποις  ῥαξδούχοις, λέγοντες, Απόλυσον δι δω-- 

ορϑόστοις ὀκαίνοις. ̓ Απή (ειλε 5 η δ δεσμοφύλοξ ποις λθλοις 

Ούτοις χσϑϑς (ὦ ῷ Παύλον. ὧτι ἀπεροί λπκασιν οἱ οραπηροὶ, ἵνα, 

πολυ ϑητε' γι οιυς ὁ ὀἰξϑύντες μόδα -Ψ εἰρίωνμ. Ο: τ ᾿ Παὺ-- 

λος ἔφη τρεθς αὐτοις, “Δείραντες ἑμας δημοσίᾳ, ἀκατακρις 

τοις, ἀὐϑοθόποις ῥωμμαίοις ὑπουρλοντας ἔξαλον εἰ εἰς Φυλακῆν, 

ῶ γνῶ λοίϑρα, ἡμὰς ς ὠκ(ξἀλλοισιν: ; οὐ γαρ᾽ δλλα διϑύντες αὐ-- 

τοὶ ἡ μᾶς ς ὀξαγαιγέτωοῦ. Ανητίε λα η , Ὅς οραπηγοίς οἱ ἰῥαθ- 

δὸυν9 ιὮ' ῥήματα ταῦτα" Καὶ ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι 

ῥωμαῖοὶ εἰσι ΝΣ ἐλϑύντες πουρεχοι λέστων αὐτου, Κρ [ὀξαγα- 

οϑντες ἠρώτων ὀξελϑεῖν τι τῆς πολέως. Εξζύϑοντες δὲς ὡκ τῆς ὐα 

λφύνης εἰσηλϑον εἰς τίω Λυδίαν" Ω] ̓ ἰδόντες Ὅις ἀδυλφοις, 

ποῦθε ὀρ λέσοιν αὐτοιξ, ΧΟ Ι ὀξηλϑον.. : 

ϑήση σὺ καὶ ὁ 

αὐτοις ὑεῖ, ἐποντες; Ἡ γνοησαμϑῳ κα» ὑμαΐ, ὅτι ἐςε ε ϑυδρες δ; (αμ9!. Καὶ ὑζαγαγοντες παρεκαλεξ αὐσοιΐ, λέγοντες, Ἐχῷ 

πόλεως ζωτης ξέρετε ω μεηποτε πάλιν συρραφῶ ιν ὑμῶν, δγηκράζοντες καὶ» ὑεδμ. Εξήϑοντες ὃ 3. ἐκ ᾧ φυλακῆς, ἤλϑογ ϑὸς τίωὼ 

Αυδηιαν" ἰδόγτες ζις ἀπελφοις, διηγηήντωτο ὅσοι ἐποίησε Κύφκος αὐτοῖς, Οὐοᾳ ταλέσω τς αὐτο ς. β 4.11. 

στρ Ὥς, 

ἊΣ αν 
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(δ᾽ ̓ Διοδεύσοιντες ᾿ πίω Αμφίπολιν (ὁ ἀπολλωνίαν, λον εἰς χὲ 

Θεασοιλονίμην ὅπου ἰεὦ ἵὲ συ α ὙἼΩ 7}. τὴω προμοντς “μὴ δᾷ τὸ 

εἰωϑὺς τῷ Παύλῳ εἰσηλϑεσθὸς αὐτοις, χα ὠι σε βρατα 

χοία, διελέγετο αὐτοῖς Στὸ τὶ γραφῶν, διανοίγων Ὁ πούρα-- 

πϑέμρμος ὅτι ῷ Χραςον ἐδ παϑεῖν κα δι φηναι τὸ ἀκρνν, 

"ὦ ὅτι οὑπὸς ὅν ὁ Κριςὸς ἴησοιρ, ὃν ἐγω καταηελλω ὑμιν Καὶ 

πνέὲς ὦξ αὐτῶν ἐπείδϑησοων, χα! ταξοσεκληρωϑησου Τῷ ΙΠαὐλῳ. 

κ τῷ Σίλᾳ, τμτε σεξουδθων Ελλαρῶν σπολὺυ ἼΗΙ 

κῶν τε 1. χτυδῴτων ἐκ. ὀλίγαι. ᾿“Ζηλωώσοιντες 91.) νῴδνν ε ϑρκῷ 

τες ἰωδη οἱ, κοι χσδ9σιλοιξ ὀμδρυοι ΤῈ ἀροραίων ἴενας ὙΠ τ οὔ Ἢ 
Β πονηροι, ᾧ ὀχλοποιήσειντες ἐϑυρύξ οι τίω πολιν οὐ χιφουύτες γι} 

τὲ Τὴ οἰκίᾳ, ἰάσονος. ἐξήτοι αὐτοιξ ἀγαγεῖν εἰς τω πον 
δὑρόντες ὃ αὐτοιβ, ἔσυρον (4) ἰάσονα χα! ἕενας αδέλφοις ὀπὶ 
Οιυὶ πολιταρ γας͵ βοῶντες, Οτι οἱ ἵ' οἰκου μὴμίευ ἀἀναιατώσειν- 

τες, οὗτοι, 0 ὀνϑαδε πουρήσιν, οι χὑζοῦ δὰ δῈ 1) ἰὐσῶν " ζο “ΠῚ 
ποαΐτες ἀπέναντι η δογμάτων Καίσουρος χορο᾽ ἢ οἷσι. βασιλέα 

λέροντερ ἵτερον ὁ!), ἰησοιώ Ἑταραξανὃ “ὃν ὀχέλον χοὴ Ὅι μὰ 
λιταρχας ἀκούοντοις ταυτοι. Καί λαξ ὀντές τὸ καινὸν αὖρα Ὁ 
ἤασονος "ἡ Τὴ λοιπῶν, ἀὑπτελυοῦ αὐτου. (Ὁ ὃ αὐδελφοι ὐπῖθὸ 

διὰ τὴς νυκτὸς ὀξέπεμαν τὸν τε Παῦλον Κα) δ, Σίλαν εἰς Βέ- 
Γ᾽ ροιαν" τινες χρβαιγυόμενοι, εἰς τίωυ σὰὡυαυγωγέιυ ὃ: ἰουδαιων 

οὑπηέσοιν. (οὗτοι ἢ ἡ σον δ) ἡυέςεροι : εν Θεασϑλονβων, οἰτινές ἐ- 
δέξαντο τὸν λόγον μῖ' παΐσης τοεοϑυμίας͵, ὸ καϑ' ἰδ μιέρων ἄ- 
γακρίνοντες ταῦ γραφας, Εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. πολλοὶ μὲν οι 

ὧΐξ αὐτῶν οἰ πίςευσαν, καὶ ἢ; Ἑλλίωίδων γαυαμεῶν χἣμ δὐομι: 
μόνων "ὴ ἀνδρὼν ἐκ ὀλίγοι )Ως δ ἐγνωσοιν (ὦ Σστὸ τῆς Θεσ-- 
σου λονἤυης Τουσδῦ οι ὅτι Καὶ ον Τῇ Βεροίᾳ κωτητξλη σοῦ τοῦ 

Παύλου ὁ λόηος ὦ ΘΕΣ, ἤλϑον καλει, σουλάϊοντες Ὅις ὄχλοις. ᾿ ταδὶ 

ΠΣ: ως δ τῦτε χ Παῦλον ὠὀϊξαπέςηλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεὐεάχ ὡς ὭΣ 

ΘΖ] Ὁ ϑάλαοσοιν ὑπέμενον 5 ὅ,τ Σίλας κἡ ὁ Τιμόϑεος ἐκέϊ. 
Δ' οἱ 5. καϑιςώντες Σ ΤΙαῦλον, ἠγα ον αὐτὸν ἕως Αϑέωυῶν' κ λοὺ- ἰ 

ζοντες ἐντολίω χυδὸς τὸν Σίλαν κ, Τιμόϑεον ο ἷνα εἷς ἴγιςα ῤ 
ἔλϑωσι χυϑὸς αὐτὸν, ὀΐξήεσωιν. Ἐν δέ ταις Αϑέωυαης ομδελο-- 
μένου αὐζοις “ξ Παύλου, χ)οωξωετο ὁ πνέμα ἀυΐ ον ἀ 12 
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ϑεωβοιιντ κωτείδωλον οὖσαν τίου πόλιν. Διελέγετο μὲν. οἰ 
ἂν Τῇ ἡ (ναγωγῃ Ὅις ἰϑδιυνῳ Ως σεξομένοις, κὲ Ὁ ὦν τι εἰ- 
σϑρᾷ καὶ πάσσων ἡμέραν πρὸς Οιυὶ  ἀϑρατυγχαγονταρ. Τινὲς δὲ 
η Ἐπικουρείων Ὁ ἕ Τ᾿ Στωϊκῶν Φιλοσυφων συέδαλλον ὠυπ" 

καὶ ων ἔλεγον, Τί δ ϑέλοι ὁ απεριμολόλος ὧδ:  λέγφνΟἱ δι, 
Ξένων δαιμονίων δόκει κωταπελεις 4) ὃ ΟΤΙ ᾧ ἔνσοιω Κοὶ τ 

Ν 

δύαςεισιν αὐτοῖς δὐητελί. ζρο. ὀσιλοιξόμϑυοί τε ἀ αυφ, τ᾿ ὦ ὶ ὡν 

Αρειον παν ἤγωϑον, λέγοντες, Διυάμίθα γνῶναι έρἡ ἡ καλνη β 

αὗτη ἡ ων (οδ΄ λαιλουμένη δεδαι: ζωίζοντα γῶρ ινα εἰσφέ 

βρεῖς εἰς ταὶ ἄκοας ς ἱέμὴ. βουλθμεϑα οἰἐυ γνῶναι ἡζἂν ϑέλοι 

Ἴαυτα φῇ. (Αϑέωαιοι ὃ ὃ παϑτες μὴ 7 δ ιδομοιῦ τες ξένοι εἰ εἰς 

δὲν ὅρον δὐκαιροιωυ ἡ '  λέγήν τί :ᾧ ἀκούειν κα νότερον. ἦ Στα- 

ϑεὶς: ̓ ὃ Παυλος ἂν μέσω Τ' Ὁ Αρείου πάσου, ἔφη, Ανδρες Αϑη- 

γα]οι, τ παῦτα ὡς δησισδαιμιονερέροις ὁ υμαᾶς ς ϑεωρώ: Δέλϑμε- 

γος “)0 Ἂ ἀὐαϑεωρων. ζ σεξ ἀσμιάται: ὑμὴν, εὗρον "ἡ δωμὸν ἐν 
ᾧ ἐπεγέγρατῆο, Αγνωςω Θεῴ. ὧν μι ἀγνοαντες ἀὐσεξ τε, ἅδη 

10 ἔγω ᾿ κωταϊγέλλω ὑ ὑμῖν. Θεὸς ὃ ὁ ποιήσαι "ὃν κόσμον καὶ 

πωτα ῷ: οι οἰυπτὸ , ὀδὰα οὐρανοῦ ὦ γῆς κῦδος ὑσσαρχῶν, οι 

ἂν χήροποιήτοις νοις καυΤΟΙΌΕΙ, "οὐδὲ ὑξαῦ χήρων. Δ ϑροόπῶων 

ϑεραπεύεται, σσεϑσδεὀμενὸς ὑεῖ, αὐτὸς διόδους πῶσι ζωζεὺ κα Ὁ 

πνοίμ" κί ̓παύτα" ἐποίησε τε δε υνὸς αἵματος ποῖ γ ἔθνος 4.- 

ϑέθόπων Ἀφ τΤοΙΟΣΙν ἣν ἐπὶ ποῦ τ χυρόσωπον Ὁ γὴ γῆς, ὁρασαρ' ᾽χθο-- 

τεταγμένοις ̓καιροις, ὦ τας ὁροϑεσίας ἣν κατοικίαις αὐτῶν, ζη- 

τεῖν ῷ Κύεμον, εἰ ἀραιγε ψιλαιφησφαν αὐτὸν κ᾽ εὗροιέν, και -- 

τοις οὔ μακρὰν δπο ἑνὸς ὑκοίςου ἡμὴ υὑπτώρμοντα. ὧν ἀυπὼ 

γὉ ζῶμεν εν ο] [κινούμιθα. καὶ ἐσζαιη, ὡς καὶ ἴονες τω καϑ' υ- 

μᾶς ποιητῶν εἰρήκασι, Το» ῶ οἦυος ἐ ἐσμέν. Γένος ον ὑπαρ- 

αϑντες ( Θεοό, μκ ὀφείλομεν γομάζενν λβυσῳ ἢ ϑργύρῳ ϊὲ 

λίθῳ ,λαραγμαπι τέχνης ω ὀνθυμησεως ἀνϑρώπου, Το  ϑεῖον 4) 

ὅμοιον. Οι; μὲν οι. Ὁ χρόνοις τὴ τῆς ἀγνοίας ὑπεραδὼν ὁ Θεὸς, Ω 

. ἡ ὦ φὐραίγὀλλφζοις ἃ ἀγϑρῶώποις πῶσι παινταρθὸ μιετανον, διο-- 

τί ἔςησεν ἡμέραν Ο ἡ ἡ μβμάκρήειν χίωω οἰκουμιενίευ “. διυκοιο-- 

οἴω, ον ἀνδρὶ ς ὥ ὥρισε, πἰσίν ϑραλαὺνπ πᾶσιν. ἀναήσαις αὐ-- 

Σοκ γέκρῶν. Αἰκούσαντες 3 9 ἀνάςαισιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλόναζοι, 
4.11. 
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ᾧ δὲ Εἶπον, Ακουσύμεϑα ̓Ου πώλιν τϑὰ Ούτυ. Καὶ οὕτως ὃ 

Παῦλος ἡρλλοδ ομ μέσου αὐτῶν. ζινὲς 3  αὐόρες κολληϑέντες 

εἰτί, ἐἰχίςευσων "ἢν δὶς οῚ ̓ Διονύσιος ὁ ὁ Αρεοπαγίτης, Ω γανὴ 

ὀνόματι Δώμδρις, Κρ ἕτεροι σὰ αὐτοῖς. 

Ἐν] Ϊ Ϊ 1 Μαα: δ ταῦ τὰ χωφαϑεὶς ὁ Παῦλος οἱ “ἦὰ Αϑώωων; ἤλϑεν κῷ 

εἰς Κύρανϑον᾽ ΩΣ ἱ ἀδρων τινα ἰουδδι ΟΥ̓ ὀνόματι Ακυλαν,Πον- 

σικὸν “ίυ Ὁ τω 4, προσφώτως βηλυϑοτα Ὑπὸ φὶ ἱταλίας, Πρίο- 

γ»λλαν πῶμα ἀν (δια ηὃ διατεταιχέναι Κλαύδιον χωει- 

ζξεϑοιι πωνταρ ζει; [ουδαι οἷς ὧν τῆς ῥωώμης,), φσέϑσηλϑεν αὐ-- 

τοῖς καὶ δια ὁ ὁμότεχνον ἐ (ῇ), ἐμδυε ποὺ αὐτοῖς, Καὶ ἡ εἰργάζετο 

ἅϑῳ γ᾽ σκίμυ οποιοὶ τί τέχνίω. ) διολέγετο ὃ ω) Τῇ ὑκκυλὰ 

ΠΟ} κο πῶν σαίξξατον, ἔπειϑε τε ἰουδὰοις (οι [ΓΕ λλίωας. Ως δὲ 

κατιλδον Στὸ τὴς νἰφνδεδμον ὃ τε Σίλας χαὶ ὁ Τιμόϑεος, 

σίυείχοτο τυ Ὁ πνόμαπ Ο Παῦλος, δια μδρτυρόμῆρι᾽ ΩᾺ Ϊς- 

δαιοις ἢ ῷ Χραςον, ἴησοιω. Αὐεταοσομδῥων ὃ 5 αὐτῶν χὰ, βλᾳ "ἴδ. 

ν σφημοιιύτων, ̓ ὀκαναξάμθμος ἡμαπιι, εἰπε τέϑς αὐὐτοι, 

Τὸ μα ὑμὴν ὀχὶ τίω χεφλθω  ὑμμ! καϑαρος ἔγω ̓ Στὸ ὅ: 

γι εἰς ᾳ ἐθνν ποράυσομαι. Καὶ μεταρας ἐκείϑεν, ἐλϑὲν εἰς οἱ-- 

κἑανενὸς ὁ ὀνόματι "Ἰούςου. σεδομδμου ἡ Ὅν Θεὸν. οὗ ἡ ἱ οἰκέω ἰώ ὡς. 

σίζυομμθρουσει Τῇ σἰζυα γώ}. Κρίασυς: 5 ὁϊβρχισδυάγωρος 

Γ ὀἰλίςευσε Τῳ Κυέάῳ σίδυ ὅλῳ τῷ οἴκω αὐ 75: Καὶ πολλοὶ 

Κορανϑίων ἀκούοντες ὀλήσευον καὶ 0 ἐξαπβίζοντο. Εἶπε: ἢ ὁ Κύ. 

Θ,μος δι ὁροίματος οΨ γυκπ ΩΝ Ιπαύλῳ, Μη Ἰ φοβοῦ, δλλα δ αὶ 

λ4, (οΙ μη σιωπῇ νι δεότι ἐ ἐγω εἰμι μῳ τ σοό, τὰ 0 οὐδεὶς ὀΖιϑι- 

ἀὐόία (οι τῷ Ἧ; κακῶσαι σε, διότι λοιὸς "ἀβεῦ πολιᾷ ον τῇ πόλει 

ταῦτ. ἑκαϑισέ τε ἙΘΗΜΗ μίωαεὶ ἐξ δισεώσκων ὃν αὐτοῖς 

ὃν λόγον “, Θεού. Γαλλίωνος δὲ᾿ ὐϑυποίϊδγοντος δ Αχφίαι, με 

κατεπέςησοων ὁμοϑυμαδὸν οἱ ἱ ἰουδδηοι τῷ Ὑτν Παύλῳ,κο ἤγαγον 

ὦ δὲ Δ αὐτὸν ἐΧὶ Ὁ δήμα, λέροντες, ὧπ πουρα Σ γόμμον ὁδα ἐ λῤαπεί- 

οΝ Ὅι; ἀὐύϑρώποις σεβείϑαι τὸν Θεόν. Μεέλλοντος: ὃ ᾧ Παύλου 

ἀὐεὺ ΝᾺ εὐμα, εἶπεν ὃ Γαλλίων χοϑὸς ζι; ἰωυδὰι ους, Εἰ μὲ 

ΠΡΟΡΩ ἀδίκημα π ἢ ῥᾳ διούργημαι πονηρὸν, ὼ ὁ Τουδαῦρι, ωὰ ““᾿ 

λέγον δ) ἱιχόμίω ὑμῖν" Εἰ , δὲ᾿ ἔ ζϑτημα γ] αδι λόγου χα! εζητήμαπιμι ἢ 

ὀνομάτων κ, νὸ μου τ’ “' και» ὑμας, ὀψεῶς αὐτοί" κριτὴς )ὁ ἐ ἐγω 
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Ξ -ΞΞ ῬΜΩΒ ὩΣ! τ 

᾿ ὸ 7 -ἶ " 
᾿ 
ἢ ἢ 

᾿" 

Ϊ 
᾿ τὰ 

τ Κυριϑυώ 



ΤΩΝ ΑΠΟΣ Τ. 247 

Ούτων ου ) βούλομαι ἐ. Καὶ ἀπῇ λοίσεν αὐτοις Στὸ τῷ τῳ βήμα- ἌΝ ΩΝ 

(ηος. ἐπιλαιξόμδωοι ὃ 8. παύτες οἱ Ἑλλίευἐς Σωώϑενίευ ῷ ὄρλε- ΣΩ͂Ν 

σίβυεὐγώνον ἐτυτῆον ἐμισσόϑοϑεν ( δ: Οηματος, (ΑΗ. ᾿ οὐδὲν Ουτων ΕΞ 

τῷ Γαλλίωνι ἐμδνον. Ο δὲ Παύλος ἔτι πρεϑσμείνας ἡμέρας 

καιὰις ζῖς ἀδελφοις ποτα μδυοςἰξεπλς ἃς τίει Συρίαν, ΞΕ 

(ῶ Ν17.7.) ἡ πὸ Ποά σκιλλω οΙ ̓Ακυλας,) κει οαίμδυος ἢ Τ' ἈΠῈ Κι α 

λίωυ ἐν Κεβριαϊρο Εἰς )) ἀὐχέω. κατίωτησε ὃ ἡ Ἂς Ἔφεσον, κα-- ὝΠΕΡ 

κείνοις κατέλιπεν ἀμφ. αὐτὸς δὲ εἰσελϑῶν εἰς Ὁ σὰναγωγέειὶ 

διελέχθη ζις [εδαιοις" ἐρωτωνῆων ὃ Ὁ αὐτῶν, οἰ πλείονα ἀρὸ- 

γον μεῖναι πορ αὐτοῖς, “. ἐπένδυσεν. Ν ἀπετάξατο αὐτοῖς, 

εἰπῶν, Δέ; με παντίως 7 ἑορτέω ἢ Τ ἐργοιδύιω ποιήσοι! εἰς ἵερο- 

συλυμα, παλιν 9 ̓ἀὐακαμψω χορὸς ὑμας, τ΄ τ Θεοῦ, ϑέλογτος. ΖΦ. αὐὐ δὴ 

Καὶ λθηχθι Στ ΔῈ ἔφέσου. ὦ κατελϑῶν εἰς Καισοιρῴαν, δ α-- ἘΠ 

(ας κου ̓ἀασασεί μος τίω ὠκκλησίαν, κατείη εἰς Αὐεὀγήαν. 

Καὶ ποιήσας γφὸν() Ζινα ἐἴξηλϑε, ἤυ μος καιϑεζῆς ἢ τ Γα- 

λαδοκίευ χώραν Ω Φρυγίαν, ὀπιςηδέζων ποντας ζοις μαϑη- 

το. ἰουόδος δὲ τις Απολλῶς ὀνόματι, Α ̓λεζαγόρῶὺς Ἰῷ 

υ4 λϑὴρ λογέος, κατίευτησεν εἰς ἘΦίσιν, δινατὸς ὧν ον ταῖς 

γθάφοαις" σε ἴω ὁ κατηχιημδρυος Σ΄ ὁδὸν “Ὁ Κυξέου, κ ὃ ζέων τῷ πὸ Η 

πνδλμιατι, ἐλαλέ Ὁ ἐδίδασκον ἀκριδω ως ᾳ τδι ἣ: Κυρίου, ᾿Ἂ 

“πιτῶ δ οτὰ μόνον Ωϑ δ Θαἰσῆισμια Ἰωάννου" οὗτὸς ΤΈ πε ἠρξατο ἜΡΩΣ 

ῥησιαίζειϑαι ον τῇ ἢ (ἰγαγωγη. Ακούσειντες ὃ ὠμά Ακώλας καὶ 

Πελσκιλλα, ἘΣ ΝΕ αὐτὸν . Ὁ ὁ ἀκφιθέρερον οἰμπτὼ ὀξε- 

ϑεντὸ τς Ὁ Θεοῦ ὁδόν. Βουλο μου ὃ ὃ εἰλὰν δύ ϑειν εἰ εἰς πίω Α-- 

χαῖαν, «εοσρεψαμδμοι οι ' ἀδελφοι ἔγραψαν Οις μαϑηταῖς 

λιυτοδεξ α δα αὐτὸν. ὃς ὥρα θυόμδυος σβυεξλέτο πολὺ Ὅς 

πεπιςευκόσι διαὶ ἃ ᾿οατος᾿ δτονως Ὁ τοῖς [ουδαοις διακα-- 

τηλέργετο δημοσίᾳ, ὀἰγιδήκνιρ διὰ τ γφαφων ὦ (2 ὃν ΞΕ 

φῦν, [ησοιώ. ΟΌΓΩΣ ἣ ΩΨ τῷ Τ Απολλῶ , ἐν Κοράν- ιθ 

ϑ, Παώ λον δε ϑόντα Ω ἀὐωτερικα μέρη, ἤϑεῖνε εἰς Ἐφεσιν 

κ᾿ δὕρων ἵμινας μαϑηταρ ἐπε πρὸς αὐτοις, Εἰ πνέμα ἐ ἅγιον βα- 

ρέτε πιςευσουήες ; :Οἱ: δ τ τϑὸς αὐτὸν. Αλλ οὐδὲ εἰ ἰπνόμα 

ἅγιον ὅξιν οκουσου μὸν. Εἰπὲ Ὁ πσϑὸς αὐτοῖς, Εἰς ( οἰ ἐξ ατῆΐζ: 

ὅϑητε; ΟἹ 5 εἶπον, Εἰς ὁ ἰωαννου βάπηισμα. Εἶπε δὲ Παῦλος, 
7.111]. 

ἣν 

, ̓  ὲ ᾿ . Ἂ ν 

᾿ ; Ἢ » ὰ 

ὰ ὰ ἃς τῶ ἋΣ. ὅνὰ ἀν ἀυλαν ὦ χω ἡ ὦ, Υ Ρι οὶ ὃ Ν δ δὴ 

πιο το νου νον - ἴ τῷ. ΡΥ : 

ἰδ ἐν ΕὝ ὍΝ 



χ48 β ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 
ς᾿ ; » : Ι Ι [ ὧν ὁ Ι! Ὄ 

ἰωάννης υϑμ ἐξωπῆισε (αηήϊσμια μετανοίας, τυ λαῷ λέγων. 
πὰ ς ! κι" ἤρὸς «αὖ 

εἰς ᾧῷ ἐρχὸ μδνον μεῖ αὐτὸν ἵνα πιςεύσωσι, ζουτεείν, εἰς 1 Χρα- 
4 Ὁ Ἵ δὰ ᾽ 3 ν Ὅὕ ἴω") Ι 

ςὸν Ἰησοων. Ακούσωντες 5 ἐξαγῆϑησοων εἰς “ὁ ογομα τῷ Κυρὰς 
 - ΞΜ ΝὟΉΟ ρωον Ι λ “ φ᾽ 

ησού, ἴχαὶ ὀἰχιϑέντος αὐτοῖς Τῷ Παύλου τας ειρας, ἠλϑε ἢ» 
ϑῃ ς 2.) 9 ΠΗ ΣΙλα Ϊ Ν . Ι 

πνέμα Ὁ ὧγιον ἐπὶ αὐτοις, ἡαλθιωω τε [λώσσους, Ὁ πϑρεφή- 
ἂχ τὸν πὦ 3} ς δε Ἂς Ι ᾳ ὸ 

Ἴφυον. ἱέσων δ οἱ παντες δ δρες ὡσει δεκαδύο. Ἐισελϑων δὲ εἰς 

“πἰωὼ (φνωγωγίω ἐπουῤῥησιαζέτο, οι μίωας τρεῖς διωλε)ὁ- 

μϑυ-. καὶ πείθων ζ θὰ τῆς βασιλείας Τῷ Θεού.Ως δέ1... 

γὲς ἐσκιληρώροντο καὶ ἠπείϑοιυ, κακολουουῦτες τίω ὁδὸν" ἐγώ- 

πιον Ὁ πλήϑοις, δστοςας ἐπ᾽ αὐῶν ἀφώφισε Οιὶ μαϑηταξ, καϑ' 

ἱἑμέρων διαλέλθ μῆνος ον τῇ Δολῇ τυράννου ζινος. “Τούτο ϑ ἐ- 

ἥνετο οὶ ἔτη δύο, ὥςτε πούταρ ζοις κω τοικοιίῦταρ Ὁ Ασίαν͵ - 
κοῦσοι! 5. λόδον 4“ Κυράς ἰη(ο, ἔωσι οις τε "Ὁ Ἑλλίωας. δυυυά- 

μεις τε οὐ τας τυχούσοις ἐποίει ὁ Θεὸς δια χὴμ χήρω ν Παύλου, 
ὥςτε Κρ] οἰπὶ τὅσ. ἀσϑενοιῦτας ὁ ιφερεῶς Συτὸ ἤ χρωτὸς αὐ-- 

τοῦ σουδαιρ κα ̓ ἢ σμμικίνϑια᾽, ὦ ὠπαλλάοσεοϑοι ἀπὶ αὐῶν ταὶ 
νόσοις ἴῳ τεπνδύματα τοὶ πονηροὶ ὀϊξέργεοϑοι ἀπὶ αὐτῶν. Ἐπε- 
χείρησων δὲ τινές ᾽ Σστὸ ἢ; αἰδλερλομῆσων ἰουδα!ων ὀϊξορκεςῶν 
ὀνομάζειν ὁ]! ζουῷῇ ἔχοντας ζῷ πνδύματα 1ὰ πονηροὶ “ὃ ὄνομα 
οἋ [ 4 Ρ " ς ἊΣ ᾿ γυχεδῶχας τ Κυδλου ησοῦ, λέγοντες, Ορκάξζομδυ ὑμᾶς “ὃν ἰηίουυ, ΟΝ ὁ 
Παῦλος κηρύσσει. Ηοὕ δὲ τινὲς εἷοι Σ κευα [ουδδε δρχεερέως 

ἐπῆα οἱ ὅτο ποιοιῦτες. Αἰ ποκριϑὲν 5 ὃ πνδυ μα τὸ πονηρὸν εἶπε, 
Τὸν ἰησξν γινώσκω, γὰ ΣΤ ΠἊαύλον ὀἰπισοιμμα ὑμεῖς δὲ τινές ἐςέ; 
Καὶ ἐφαλλόμϑρος ἐπὶ αὐτουβ ὁ λύϑροοπος ον ῷ [εὐ τὸ πνεῦμα 
“ὃ πονηρὸν, κα] ̓χαϊακυοκεύσοις ᾿αὐτῶν ἰοώσε καὶ αὐῶν, ὡςτε 
υμνοις καὶ τετραυμαϊεσμμένοις ὠκφυγεῖν ὧν Τῷ οἴκου ἐκείνου. 
Ὁ ότο ὃ ἔήμψετο γνωςον πᾶσιν ἰουσδοις τε "Ὁ Ελλησι ζ!ς κατοι- 
κοῦσι 1 ἔΦεσον, (ὁ ἐπέπεσε Φόζος ὠσὶ παύτας αὐτόν, κ ἐμε- 
γωλιὼ 6)» ὁ ὄνομα Υ Κυράᾳ ἰησοί. Πολλοι ζ τω πεπιςευκό- 
τῶν ἤρηοντο ὀξομολορούμϑδυοι ᾿ δ απέλλοντες τας ωρώξεις 

ε ε ἴτω ὶ ! ἡ αὐτῶν. ᾿κουνο! ἢ Τμ τῶ “ΦὌλεργα χοδοξαίντων σίξωενέίκαντες, 
λ...,2 : ] » 

τας βίξλοι; ΚαΤΕζοΙ ον Ἴνωπι( ποτῶν, . σίωυέ (ζφισοιν τα 
, λ πὴ ν᾽ ἮΝ 3 ! ςε[. ἵιμας αὐτῶν, Χο ἐὗρον δργυρίου μυφμάδεας πέντε. οὕτω ἊΣ 

. κε [ σν Ι 2} 3 λιν Ἀρώτος ὁ λθ.)ος Τῷ Κυξκου ηὔξανε Κα ἰσυον. Ὡς ρ ἐπληρῶϑη 

τ ΠΝ 

μ᾿ 

Εἰς ἀφεσιη ὲ 

μδοίχῶν, ἢ 

Ἵ θΘεδλα 

ὩΣ ψ 

αῷ ὡραρπῃῳ 

γἥης ἕως ὃ. 
! 

κατίς, β 

! 

Ι καὶ σημιχι- 
ζια.! 

κ ᾿ 

Κ9}. σῇ εἴν) ὦ 

ἢ δά, ιὰ 

2 καπακυρι!" 

σεν. α,4.}. 
2 αἰμφο τέρω! 

, β.σ).Ἰα. 
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κ ! 2 
δραμόντες εἰς 
ν᾿ 

π᾿ αἀμιφοδδν, β 

τ ωροοϑον- 

Τῶν. αἱ.) «Γγ 
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πιῶτα, ἔϑετο ὁ Παυλος ἐν7ῳ πνεύμαπ, διῆϑων τ ̓ Μακαδονίων 

γ, Αχαῖαν, ποράϑεας εἰς ἱερουσουλήμι, εἰπών, ὧπὶ μῃ Ν πες 

με ἐγυεῖ, δδ! μυε Ἀ) ἡ Ῥωμίω ἰδεῖν. Απορείλας: ̓  εἰς τίω Μακδὸ- 
γίαν δὺο Τἧμ διακονοιιδων εὐμππὸ ΜΆΤΗΝ κ ἕ δον, αὐτὸς ἐ- 

πέρ φόνον εἰς “ Ἀσίαν. ἘΠΑΑΣ δ μ “ὃν καιρὸν ἐκεῖνον αι δαι- 

99 ΡΝ ὀλίρος δὰ Ῥ ὁδοό. Δημήτεκος γα ες ὀνόματι, ὃρ-- 

γυροκόπος, ΠΟΥ γώοις ἀνργυρξς δρτόμιδὸς, χὐρείχετο Οις τε- 

χϑίταις ἐργασίαν ΡΝ ὀλίγην, οιζ σία ϑροίσοιρ Ὁ ζι «δι τοι-- 

εἰ ἐργατας, εἶπεν, Ανδρες, ὀἰλίσαοε ὃ ΟΤΙ οκ ταύτης ὁ ἐ ἐ τᾷ 

σας ἡ εὐποθκα ἡμὴ ὅτ ᾿ ΧΟ  ϑεωρεῖτε "Ὁ ἐἰκούετε δῆ ὧν ) μόν 

Ἐφέσου, λα λάδὸν πασης ἑΑσιας ὁ 0 Ταυλος δι, πείσοις κε 

τέσησενὶ ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι ζηι εἰσί Θεοὶ οἱ διὰ ἐχέφρων γνο- 

μδροι. οὐ μθνον ὃ ὅτὸ κινδειυεὺᾳὴ η μιν ὁ μέρ’ εἰς ἀπελόμον 

ἐλϑεῖν. Σλλα καὶ “ὃ τῆς μυεγαύλης ϑεας Α͂ ἰρτέμιδεὸς ἱερὸν εἰς ἐδὲν 

λογιόϑέευ αι, μϑμεινὸ Ω καϑαιρειάς ἡ Ὑ μεγαλφοτητα: αὐτῆς, 

[εὖ ὅλη ἡ ̓Ασια ἫΝ ή οἰκου μϑυη σέβεται. Ακούσαιῆες ἢ Ὁ ὦ οϑυό- 

μδροι πλήρεις ϑυμού " ὑκραζον; λέρο ντες, Μεγαλ ἡ Α ΡΣ 

Ἐφεσίων. τς [ ἐπληϑη ἡ πόλις ὅλη οὔρους ὥρμησεν τε ὁ-- 

μοϑυμαδὲν εἰ εἰς Ὁ ϑέαζϑν, σζωυαυρποίσοντες Γαῖον ΑΙ ̓Αράςαρ 

ΔϑΡ Μαρεδόνας, συ εκ δῆμοι, ὅ 5 ΤΙαύλου. 0) 9 Παύλου ἐὰν 

λουδέύου εἰσελϑεῖν ἐς ῷ δϑυνον: ΣᾺ ἐΐων αὐτὸν οἱ μαϑυταί. ἴωες 

ϑ ὦ τὴμ Ασιαργῶν ὄντες ΣΝ Φίλοι, πέμυ αδῆες ποδὸς αὐτὸν, 

αὔρεκαλοαυ μὴ 1 δοιιυαι ἑαυτὸν εἰς Ἷς ϑέα 09ν. ἄλλοι μδυ οἰῶ 

εἰλλὸ τί ἐκραζον᾽ ίω ) γὼ ἡ ἥ ὀκκλησίαι συίκεχυ μι, κὶ Ὁ οἱ πλείοις 

ἐγ δήσοιν Ἰίνος Ἑνέγοεν σὡωεληλύϑασων . Ἐκ’ : Ω: Ο δχλου τέρε- 

βἰξχώ; Αλέξανδρον, ἢ «ϑξοξαλόντων αὐτὸν ἢ; [ουσδ! ῶν. ὁ 

φ ἐἰρονον ἐὰ καΐασείσας 1 δ χεῖρα ̓ἠϑελονψ Χπολογειάις τῷ 

μῳ. ̓θ)λιγνόντων ὃ ̓ ὅτι ̓ ουδδι ὃς ὅς. φων" ἐγω 610 μία ὡκ 

πανῶν ὡς ὦ) 2] ὦ Ἔκ δὺο κρα ζονῶν, Μηχαλη Η ̓Αρτεμις ΕΦε- 

σίων. Καζαςείλας ὃ ̓ ὃ γραμματεῖς ἢ ὀψλον, φησίν, Ανδρες Ε- 

Φίσιοι, Ὡς ̓ ν ; ὅϊην λύϑεϑπος ὃς ου γινωσκᾳ τ Ἔφεσίων πόλιν 

γέωκο -" “τ τ’ Ρ̓ μεγαίλης ϑεας Ἀρτέμιδος, και" τῷ μϑ Διοπέτοις: 

Ανανεῤῥητων οαυ ὄντων Οὑτων. σδάον ὅν ὑ ὑμας κατεςοιλίκές 

νοις ὑπουρχήν, ω μηδὲν χοθοπετές πϑοῆεν. 1ἐγώγετε ὮΝ Οιῤς 

Ὁ". 

ἐὸν 

δι 

γ-. 

-᾿ 

᾿" 

ες 



τὰ, 

Κεφ.β.Δ 

δ] 

2ζ0 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 

ἀὐδρας Ουριρς οὔτε ἱεροσύλοι; οὔτε βλασφημϑθυυτας δ᾽ ἘΝ 

ὑμὴν.εἰ ἰδ ομυ Ὁ Δημήσεκος ὦ οἱ σὰω αὐτῷ τελθίται πϑϑςε- 

νὰ λθϑν ἐλθυσίν, ἄ ϑραιοι ἄρον τα, κοι) δ ϑυποατοίεἰσιν' ἐϊκα- 

λείτω σειν δλλήλοις. εἰ δὲ τι ΄αϑλ ὁ ἑτέρων ὁ πιζιτέτε, ον τῇ ἐγγο- 

μι ὠκκλήσία, ὀὐπιλυϑήσεται' Ὁ ὸ κεν διιυδυομδρ ἠπαλόίϑαι 

σεέσεως ΘΔ ὦ σήμερον, μηδενὸς απου ὑπὰ ρΆθντος, αδι οὖ οὐ 
δαυησομῆα Σιποδὸιιραι λθγον τῆς συφροφῆςαυτης. Καὶ ταις 

τὸ εἰπῶν, ἀπέλυσε δ᾽ ὡκκλησίαν. Μετὰ δ ὃ ποαυ- 

σρροδ!, ῷ ϑύρυξον, τοδοσκαλέσοι μῆχος ὁ 0 Παῦλος Οιρ᾿ μαϑν- 

ταῦ Κου ᾿ ἀασασουμδυος ὀξηλϑε πορδυϑέευαι εἰς 7 “Μακεδονίαν. 

Διέλϑων δὲ τὰ μέρη! ἐκεῖνα,, Καὶ ̓ τὐρακαλίσαρ αὐὐοῦν" λόγῳ 
πολλῷ, ἢ ἦλϑεν εἰς τίω Ελλάσα, ποιήσεις τὸ μίωας φρεῖς, “υο- 

ῥδύης Ὁ ὀιδουληςν ,ὐῶ ΕἸ ἰουδαιων μᾶγοντι δα γεάϑοι 

εἰς τίου Συρίαν, ὀγήύετο γνώμη Τῷ υὐποςρέφον διὰ Μακεδὸ- 

γίας. Σωρείπετο ᾽ ) ὐπὸ ἀ υὐλίεα Φ Ασιας ̓Σωπαϑ 96" Βεροιαος" 

Θεοσουλονικῥῶν δ, Αφάςερλος Ὁ  Σελκοιαιδὸς τ κ) Γαϊος Δβθαιορ - 

"ἡ Τιμοϑεος᾽ Ασιανοι ὃ ἢ, Τυχικος Ὁ Τρόφιμος. οὗτοι τέρεν 

ϑούῖες ἐμῆρον ἡ ἡἥμας ον Τρωα δὴ ἡμεῖς ἢ  ὀξεπλόσαμδυ μῳ ταῦ 

ἡμέρας 7' Ῥ ἀζύμων Κπὸ Φιλίπαων, ὦ ἤλϑομλυ χοϑὸς αὐτοι, 

εἰς 7 Τρωάδα ἀ ἀχρας ἡμερῶν πέντε, οὗ ὁ διετθινψαμὸῳ ἡ ἡμέρας 

ἐπα: Ἐν: ὃ τῇ αὐνδΐ ἢ" σεις ξάτων »σὰυηγμμένων τ μα ϑήϊων τὸ 

κλάσαι ρον, , ΤΤαυλος διελέγετο αὐτοῖς 'ς μάγων ὀξιέναι τῆ τῇ ἐ- 

ποι 6 μον, πτυρέτεινε τε: λόρον μέχει μεσονυχῖέε: [266 λοιμ' 
πωδες ἱ ἱκαναι ὩΣ τὰ Ὁ ὑαβῳῳ 8᾽ ῷ ᾿ἡσαν σεμυηγμμένοι. Καϑήμδυος 

δὰ ἯΞ γεανίας ὀνόματι Εὐτυλος ἐπὶ Φ ϑυραδὸς, τοζαφερόμε- 

γος ὕπνῳ βαϑεὶ, διαλέλ υϑυου τῷ το [Παύλου δι πλοῖον, κωτε- 

νεγθεὶς αν ὕπνου, ἐπεέσέν πὸ Τβπεαςέσου χούτῶ, ὴ ἤρϑη γέ- 

κρός. κοἵἴαξας ὃ ἢ ὁ ΠΠαυλος ἐπέπεσεν ἀντ, Ω συμφθελαβων 

εἶπε, Μη ϑορυξειαε »" » ψυχϑ ἐν ἭΝ ὅξιν. Αναβάς 

2 γὼ; κλάσας ἄρτον ΚοΩ ̓ γευσοίμδιμος, ἐφ ἱκουνὸν τε ὁμιλήσας 

ἄχρις αὐγης; οὕτως ὀξηλϑεν. 1ἐγαϑον δὲ ῷ πιο ζώντα, 

οὶ πουρεζδλη ϑησουν οὐ μετέίως. Ἱὲμεῖς ὃ 5 χοδϑελϑύντες ὦ] 

Ἂ πλοίον, ἀὐήχθημδυ ἐς τίω Αδτν, ἔκξιϑεν μδιοντες ὀϑα- 

λαμβανεῖν ᾧ Παυλον" οὕτω γα ὦ δεουτετα γμμένος, μέ λ- 

ὃ ΩΝ Ι 

κθ' 

᾿ μανητα,γ. 
Εαζάλεσα, ἀ. 
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λῶν αὐτὸς πεόυειν. ὡς δὲ σζυέβαλον ἱἐμιν εἰς τίω (ϊο-- 

σΌ » ἀναιλοιβοντερ αὐτὸν ἤλϑομϑυ εἰ εἰς Μιτυλίωϊω. Κακεῖϑεν 

ὑποπλύσειντες τῇ ὁ) ιούση κατίευτήσοιμδυ δύτικρυ Χίου. Τὴ 

3 ἑτέρᾳ αὐρεδάλομδῳ εἰ εἰς Σαΐίμον, καὶ μείναντες οΨ Ἰρωγυλ- 

λίῳ, τῇ ἢ ἐχομδρν ἰλϑομδω εἰ εἰς Μίληνον: ἔκρινε ) ὁ ὁ Παῦλος πα-- 

εαιπλόῦσαι τίω ἔφεσον, ὅπῶς μὴ ̓ ἤνηται ἰυττὺ ἀρονοφθαξησαι 

ἐν τὴ Ασίᾳ: ἐασευδε ΚΡ, εἰ διωνωτον ἑωῦ εἰπὲ, τίωυ ἡμέραν τῆς 

"ὁμόσε ὀνων 

αὐτῶν. β. Εὴ 
Ἢ προς αὐτὸν 

ὁμιοϑυμαδὸν. 

᾿ἀδελφοι. δια 

“μοι. σγ 8.1 

κν»  - , 

“1 ἐροσθλυ- 

μοις. β 

᾿Γυδα, οἰς καὶ 
Ἑΐλησι. β 

κε Ὧρ 

υμ)ῶ. 41 

᾿Κυρὰν καὶ. 

ἃ .σγ.ε Ια 1Ὑ 

Πεντηκοςης οϑυ ἐόϑαι εἰ εἰς ἱεροσύλυμα. Σστο 5 ν Μιλήτου πέμ- 

ψας εἰ εἰς Εφεσιν, μετεκωιλέσοιτο Όι; πρεσβυτέροιρ, τῆς ὡκκλη- 

ΗΝ σίας. ὡς 9,  φρελ ΟΥ̓ Τὸ τέθς αὐτ᾽ »εἰπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ̓ϑλι- 

ςοραα. ὑπὸ πϑεϑότης ἡμέρας ἀφ ἧς ες μετα; εἰς 7 ̓Ασίαν, πῶς 

μϑ ὑμδ} δὲν παῦτα φόνον ἐμυομίω, δουλδύων τῷ Κυρίῳ 

μ πέσης (ἀπεινοφροσίίυης κὶ γ0 πολλῶν δακρύων χαὶ πειβᾷς 

σμῶν, Τὴρ συμθαντῶν μοι ῶν τοῖς ὀιξουλαις ὃ " ἰουδδι ὧν" 

ὡς οὐδὲν ὑπερφλοίμζωυ. τὰ συμφερόντων, 7 μὴ ' ἀναηεῖλαι 

ὑμῖν Χχαὶ ̓ διδαιξαι ὑντας δημοσίᾳ, κατ ὄἰκοις, δια μδρτυρό- 
μδυΘ’ ἰουδαι οἱς τ καὶ Ἕλλησι τίω εἰς τὸν Θεὸν μετανοιαν, 

κοῦ! πίςιν τί εἰ εἰς τὸν Κύρμον ἡμὴμ Τησοαυ Χραςῦν. γῆ, δ γώ ἰδοὺ 

ἔγω ; δεδεμῆος τῷ τυ πνόνματι “πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, ἕὰ εν 

αὐτῇ σἰωναντήσοντοι μοι μὴ εἰδὼς, πλίω ὅτι τὸ πνέμα ὦ ἃ ἅ- 
γον χα πόλιν διαμδ]υρεται,᾿ λέρον ὅτι δεσμά, με αὶ [θλήψάς 

μδιυοισιν᾽ “δὶ οὐδένος λόϑον ποιουμαι, οὐδὲ ἔγω τίω νέμω 

μον ἱιμίανἐ ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσομι ᾧῷ ΣΠΩΝ μω ν᾿ χίβας, 

ΚΟ ὑ χίω) διακονίαν [εὖ ἔλαιον αἶνα τοῦ Κυρίου ἱησοῦ, δια-- 

μδρτυ ξϑιάϑοι. ̓  δὐαπέλιον ᾧ χάθατς τ Θεοί. Καὶ “ ν ἰδοὺ 

όγω οἰ σία. ὅτι ὅκ ἐπι ὀψεθϑε ὃ ΩΘ τοεϑσωπον μου ὑμεῖς ποτές ον 

δὶς διη λϑον κηρύσσων τίωυ βασιλείαν ἕ Ὁ Θεό. διὸ μδρτύρομιαι 

ὑμῖν ὧν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καιϑειρος ἔγω Ἔστο τοῦ αἵματος 
παν τῶν" ̓οὐγαρ  ὑπερφλαμίω τοῦ μὴ ἀὐαήειλαι ὑ ὑμῖν πεῖσον 

πίω βουλίω τοῦ Θεοῦ. Προσεχότε οὐ ἑαυτοῖς "Ὁ παντὶ τῷ σοι-- 

μνίῳ, ων ᾧῷ ὑμας ἿΝ πνέμα τὸ ἅγιον ἔϑετο θλισκόποις, ποιμα 

οἰ δ ὀκκλησίαν τοῦ" Θεοόύ, [ει αἰϑλεποιήσοτο ϑιὰ τοῦ ἰδίου 

αἵματος. ἔγω ̓γὼ οἰ δδε Ὀῦη, ὅ Ἧ εἰσελδύσονται μῳ τὶ γίω ἀφιξύ 

μϑυ λύκοι ξὠρεὶς εἰς ὑμᾶς, μὴ ἡ φειδὸμδυοι τοῦ ποιμνίου, καὶ 



λὲς ΠΡΑΞΈΙΣ. 

ἐξ ὑμὴυ αὐτῶ ν δὼ ἀφῇ σΌΥ ΤΟΙ ἄνδρες λουλοίυτε
ς διεσραμιμένα, 

τοῦ Σστοσεσῶν Ὅοις μα ϑητοιβ ὀπίσω αὐτῶν. διὸ )ρηή ορεῖτε, μνη- 

μονδοντες ὅπολεπαν νύκτα κοὶ ἡμέραν ἴοι ἐπουυσούμίευ μὰ 

δακρύων γουϑετῶν ἕνα ἐκᾳςον "ἢ ζῴνω «ραπϑεμαι ὑμας εἰ- 

δελφοί, τῷ Θεῳ ὦ τῷ λόγω ᾧ χάρατος αὐτῷ, Ἰῳ δαυαμδθω 

ἐποικοσδὸμυη σοι κ, δόιυυαι ὑμὰν κληρονομίαν ον Ὅις ἡγιουσμε- 

γοις πῶσιν. “δργυφίου ἢ χρισία ἢ ἱμαπομιοΐ οὐδενὸς ἐπεϑύμωη-- 

σοι" αὐτοὶ δ γινώσκετε δία ταῖς χρείαις μου ᾧ Οϊς οὐσι μιετὶ ἐμιοΐ 

εὑσυηρέτησων αἱ χεῖρές αὗται. παύτα ὑπέδεξα ὑμὰν ὅτι οὕτω κο- 

πιῶντας δῷ δὼ πλοιμξανεόχ Ω- αἰδϑενοιύτων, μνημονεύειν τε ἢ: 

λόγων “Ὁ Κυο ἐπ ἰησοό, ὅτι αὐτὸς εἶπε, Μακαο μὸν 1 διδὸναι 

μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπων, ϑεὶς ἴα οὐνωτα αὐξ, 

σίω πᾶσιν αὐτοῖς ποδοσηύξατο. ἱκανὸς δὲ ἔϑύετο κλαυθμὸς 

πο των" Κου] ἐἸχιπεσοντες ὦσι χρώχηλον ἴῷ Παύλου. κατε- 

Φίλοωυ αὐτὸν, ὀδωνω μϑδυοι μάλιςο οὐχὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, 

ὁπ ἑκέτι μϑμοισι τὸ χοοόσωπον ὐλν ϑεώρειν : χυδοέπεμυπον ᾿ 

αὐτὸν εἰς “ὃ πλοῖον. Ως δ ἔϑβύετ ἀναχϑίέου αἱ ἡμας 

Σποασοι ϑέντος οἰσὶ αὐτῶν, ϑὐϑυδρομή στεντες ἤλϑομϑυ εἰς τίω 

Κῶν, τῇ δ ἑξῆς εἰς τί βόδον, καῤκεῖϑεν εἰς ΠΙώταφαι. Καὶ εὑ- 

ρόντες πλοῖον δια πϑὼν εἰς Φοινύωιν, ὠιίξαντες δὐήγθημϑυ. 
᾽ γ,ἁ λ Ι Ι 3 γνν.]} 

οἰ φβαφαναντες ἢ τίου Κύπρον (ὃ καταλιπόντες αὐτίου εὐωνυ- 
. » ] ἣ ! 3. [ ᾿ς ὉΦΕ 

μον, ἐπλέομδυ εἰς Συθλαων, κου ΚατΗ ̓ γθημδν εἰς ΤΌρον "ἐκέισε 
ἐν ὩΣ 2 Ι ᾽ 

γ.0 ἴω. 5 πλοιον Σποφορίεζομδυον Σομον. "Ὁ διευρόντες Οζι; 
9 ᾿ ΟῚ ς Ι ε ] ε ΄ν { 

μαϑηταξ, ἐπεμείνωμδυ ἀμ, ἱἕμερας ἐσῆ αν δίτινες πὸ [Γαϑλῳ 
) ὶ Ι λ» ! "Ὅν. Ἡ 

ἐλέφ9ν δια’ πνευματπτος, μὴ ἀγάξωνειν εἰς ἱερεσωλήμ. ο- 
.» ! ε πω» ! τ εὐ 7 3 Ι Ν, [ 

τε ἢ ἐγμετοημας ὀξαντίσαωι ταῦ ἡμέρας, ὀϊξελϑύντες ἐπορέυο-- 
Ι ΝΗ ῬΆΝΟΙ νς 

μϑα, πσϑοπέμπο γον ἵμας ποτῶν ἐπτ γαυαιξὶ χοῦ τέκνοις, 
ς »ἱ Ὁ" Ἃ 3 Ἦ 9 

ἕως ἔξω τῆς πόλεως .χαὶ ϑέντες ζξ χόνώτα οἶχὶ (Ὁ) αἰγιαλόν, 
ἵ ἢ... ! δ᾽. ἢ 4. τῇ »Ν 

ποδοσηυξάμιεϑα, καὶ αἰσαστεσοὶ μὅνοι ὀγγλήλοιρ, ἐπέξημδυ εἰς 
-Ὁ" δι "ἃ ΒΡ, [ 3 λ9 ἡ “᾿,.ψλιν ΄ο 

πλοιον " ἐκεῖνοι δὲ ἱπυέσρεψαν εἰς (ᾳ ἴδια. Ημεις ὃ δ᾽ πλοιυ 
ΜΝ τ Ι δ ᾿ 

δεανύσοιντες, δστο Τύρου κωτίουτήσο μὲ εἰς Πτολεμιαή δι, καὶ 
9. Ι Δι. λ 2 ΄ ς Ϊ ᾽ 

ἀασασοι μόνοι Ὧις ἀδέλφοι; 4 ἐμιείνωμδυ ἱέμεραν μίαν σωρ 
ἌΡΆ. “ιΝλ» Ι 2 5 Ι ς λ λ τυ δ 

αὐ) το!ς. Τη ο ποθ ον ὀξελϑύντες οἱ ΘΑ ᾧ Τταυλον ἡλ- 
) 2 ν Ι ἣ 9 ! 4}. ὁ Ὁ ΄ 

σον εἰς Κα σξυβειον " ΧΩ εἰσελύοντες εἰς Τ' οἰκον Φιλίσαου τοῦ 

᾽ Ι 

1 αγαφαν- 

πς. ὦ 
ἢ ᾽ ! 

ἰστυς ἀγαφι- 

γαντς. 

Ἴω. - 

2 δξελϑύντν , 

ἤλθηιδν. 4:1" 



“Ἵ 

ἡ εἰπε, ἢ 

 αὐδασκόνα- 

σκέυα τοί υδγοι. 

(. οἢ .ε.τα. 17 

ἀὐΠΠΠΠΠ 

) ἀαστουστώ- 

αἕμ!:. οἢ 

--οΟ 

λα, 

κ" ] 

ες παῥῳοις. 

οὐ ΑΝ ἈΘΉΠΘΘΗΣ Τὶ γ.2 

εὐαηελιςοῦ “Φ' ὄντος ἐκ Τ.4] ἐπῆαὶ, ἐμιείναμϑυ πωρ ἀνπῷ ζούτω 
ἢ ἤσουν ϑυγωτερές πουρϑενοι τεασοιρές χυοοφηϊευουσαι. Ἐπι- 

μϑνοντων δ ἡμὴμ ἡμέρας πλείοις, κατη λϑεῖες Στὸ Φ ἰουδαιας 

χαδοφήτης, ὀνόμαϊε ἄγαξος "10 ἐλϑων χοὸς ἡμαξ, ὃ ὥρας 

δ᾽ ζωνίευ Ψ Παύλου, δῆσοις τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας "Ὁ (ὅν. πόδας, 

εἰπέ, Ταῖδε λέγ Ὁ πγέυμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ὅδην ἡ ζωνη 

αὗτη, ὕτω δησουσιν ἐν ἱερεσοωλλμι οἱ ἰουδδιοι, (Ὁ «ἡοαδωσοισιν 
ΑἹ ΄“ 9 Ὁ" Ρ ᾿Ὰ 3 Ι ΄ν Ω ε »"“ 

ὸς χειβας ἐθνων.Ως ὃ ἠκούσου μὴν ταῦτα, σὐοεκαλοῦ μδυ ἡμεῖς 
λει» ] ν " Ι νυ Ὑ 3. 4 

τέ οὐ οἱ αν τοπίοι τοῦ μή δβαξω νειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. Α-- 
- ωο ἦν Ι λ οὐ 

πεκρίϑη δὲ οἷίαυλος, “Τί ποιειτε, κλαμοντες (52) σίἱυϑρύπηοντές 
᾿ 3 δ 2 Ι ἣν 9 λ 9 ρου 

μου τί καρδίαν: ἐγω γὼ οὐ μόνον δέϑίμσαι, δλλα "Ὁ δστοῦνταν ἀν 
3 ἢ αἵ ἂ ς » ς λ . [ ον 

εἰς ἱερουσῶ λήμ, ἑγοίμως ἔγω 1Ζυέρ τοῦ ογομῶτος Τὰ Κυρίου 

3 δι Ὁ  ς Ι 3.τ ἢ 

[ησοό. Μὴ πειϑομῆμου ἡ αὐτῷ, ἡσυχάσοω μδιυ, εἰπόντες, Το 9έ- 
Ἂ ἴ δ.“ λε Ι [ 2, 9 

λῆμα ᾧ Κυρίου υεῶω. Μετὰ ὃ ταρήμεβας ταῦτας δστο-- 

σμβυασουϑυοι ᾿ ἀνεβωνομδμ εἰς Ἱερουσωιλήμι . Σωρῆλϑον δὲ 
Ὁ ΩΝ ὦ Ι .ν τ Ὁ 5 9 “ 

ΟΣ μαϑητῶν στὸ Καὶ ἰσοιρᾷας σὰ ἡ μήν, ἀσούϊες πῶ ὦ ὅν 

συ ἐς “2 Ὡς κω Ἱ ΩΟ ! 

ὅδ. Μνασωνὶ ἵν! Κυπρίω, δρχῶηῳ μαθητῇ. οἤυομϑθων 
ΩΣ 2... Ρ Ι 3 Ι γ}ὕ ! ς Ω ες 

ἡμὴ εἰς ἱεροσολυμα,, ᾽'ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 
-. [ ΜΥ̓ῬΟ. ψ πε ΤῸ λψ! 

Τη 5 οὐ χιούση εἰσηει οἸ Ταῦ λοὸς σα μὴν χσθος Ἰακωζον, 

ἐκ. ἧῶΝ μὲ ἃ ἰ Ἢ Ι : 
σον τες ΤῈ Φοεν ΟΥ͂ΤΌ Οἱ φρεσ(δύτεροι «;(ο) ἀσσασα δ» οἱ)-- 

ν᾿ ὁ ὄν 5 ΔΛ ἐ! ,Ὡ᾽» Ζ ε λ᾿» “Ὕ γ) 

τις, ὠξηγεῖτο Κα. ἐν ἐκοῦςον ὧν ἐποίησεν οΘέος ον ζις εθνεσι 

ΔμϑΕ ᾿ "5 ἦν ἐμ ὅ Ἱ .,.4 αἱ Ν Ι 

δια, τῆς διακονίας αὐτά. οἱ Ὁ ακούσοντες ἐδὸ αζον “ον Κυρλον" 
ΠΥ Ὡὐ » ον ᾿ Ν Ι ! ,. ἂψ 

ΕΥ̓ ΠΟΥ τε ἀυπὸ; Θεωῶρεις ἀδέλφε, πὸ στα! μυδκαδὲς εἰσιν Ἰου-- 

δε μέρλις ἄροι Ι Ι .4 ! «ὦ 
δακὼν α΄’ σιέπι τ ΟΊ; Ω σαντες ζηλωται ὅ γομβοὺυ ὑπωρλϑοισί. 

Κα ΤΉ χὔ ϑη στον ̓  Ὡϑὰ (οὐ. ὅτι Σστοςεισίαν διδοίσκεις δστο Μω-- 
: ἔπ λραὶ Ι Ι Ι 

σέως (ὗν Ὧ ζν ἐθνη παῦταις ἰουδδους, λέγων μή ζυθατεμνειῖν 
) γα ἢ ἊΝ “ΨΨ ν κ “ Ι! “»» ! 

αὐτοῖς ἴα, τέχνα, μη ζοις εἐϑεσι “φϑχπατεῖν (ἴκ οὐ 6 1; παν πὼς 
ἌΝ "“,ν ἀν ὐτ ἢ ἂ: ϑις 

δει πλῆθος (ἐνελϑεῖν' ἀκούσουν) Ὁ» ὅτι ἐλήλυϑας. ζυτο οὐ ποίη-- 
ε Ι .»,ἣἂ νιον. Ὁ κ᾽ [ 9 λν) ᾿ 

σον 0 στ! λέγομδυ "εἰσὶν ἡμιΐῦ αγόδδες τεοσοιβές δυγίω λοντες 

δ μδ ὁ »" Ι δικὼὲ ΄ ἀνὰ ᾿ λ 

εΦ ἑαυτων᾽ Τυτοις «ὐοώλοᾷ ὧν ἀγνίαϑητι σίὰυ αὐτοῖς, κου δδυ- 
! 2.» 3 ὟΣ «ἷὖ Ὁ Ι ν λ ν᾿ τν 

σῶνησον ἐπ' αὐτοῖς. νὰ ζυρήσωνται τίω κεΦαλίω, κοι] γῶωσι 

ς δὰ ! ὶ 3. ΧΑ} 9 5 λ σον 

πῶντες ὅτι ων κφτή γίευται τθϑα σοῦ οὐδὲν ὅν : Σλλλαὰ ςοιχεῖς ἃ 

3 Ι ὶ. ἡ ἈΕῚ ΩΝ 

αὐτὸς ᾧῷ γόμον Φυλφοσῶν. Περχ 5 τω πεπιςευκοτῶν ἐθνῶν 

ε Ἄν Ὁ" ΄ λ ἐπ ἐδ "τὴ ὶ ᾽ 

ἡϊλεῖς ἐπεςείλοι μὴν . Ἀρίναντες μηδὲν ζιουτον ΤΗρΕΙΨν αὖθις; . (1 
᾿ Χεφ.ε.ἃ 

Κεφ.».Ἑ. 

δριθμος 
Ί 

ὡς 
᾿ 



Ι 

254 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 
; Ι 3 λα] δὼ Ι νι λυ ἃ Ἰσδν: 

μή Φυλοιοσεόθοι αὐτοὺς τὸ, τε εἰδώλοουτον ἈΦΙΠΣ ΩΝ Ὁ πνι- 

κὸν χαὶ πορνείαν , Τότε ὁ Παῦλος χἥϑαλαζων σῦν ἀν ὄρας, 
᾽ σου 5» ς "Ὲ 9 ο» ΓΝ . Ι 5 λ ς λ ο 

Αριθμ.ς. ΤΉ ἐχομϑυη ἡμέρᾳ σίὰυ αὐ ποις ἀγνι εὶς ἄσγει ἐς τὸ Ιέβον. διαί- 
στο ͵ ἢ ῖ Ι : ὦ ' ᾿ ε -" 

σέλλων τίωυ ὠκπληφφοσιν τὴν ἡμερῶν “»ὁ ἁγνισμιοΐ, ἕως οὗ 
Ι ε λας ΠἍ ἢ ] δον ρα | Ἐπ ΣῊ 

χοδοσηνέγθη κ'ΖυῈρ ἕνος ἐχαςου αὐτῶν ἡ χοδϑσῷορος. ()65 
2 ες ε ᾿ς Ὁ» ΙΣ 9 Ὁ || 4 

ἐμδνον α᾿ ἐγῆα ἱἐμέραι σὰωτελειῶτῃ. Θ στὸ τῆς Ασιας ἰου- 
ΤΥ : » ᾽ “ε τὰ, τ δ 2) 

δὰ! οἱ ϑεασοὶ μοι αὐηὸν ὧν ποῦ ἱέρῳ, σωέχεον παᾶντα ὄχλον, 
: ! λ ΄ςο φυνὰῳ τς ΑΝ 9 πὶ 4“ ᾿ 

Ὁ ἐπέξαλον τὰς χέιρας ἐπ’ αὐτὸν, κρουζοντες ,. Ανόδδες ἰσ'ρφιη-- 
ον ; ρ. ᾿ 9 ε ε τὶ “Ὁ ἐῷ ! 

λιτὰ, (δοηϑειτε" ουτὸς ὅςν ὁ ανῶοοοσπος οι, Τὸ λοοὺ αὶ 700 νο- 
! Ι ν} 

μου Κοὶ ὅ' ἥθπου Τύτου πάντας πανταχοῦ διδοισκῶν . ἐτι ΤῈ καὶ 
" 3 [( ' ᾿ Νι εν Ν ͵Ζ Δ ἢ Ι! δι 

Ζ Ἑλλίωας εἰσήγοων λυ εἰς 25 ἱερον, τ) κεκοίνωκε Τ' ἀγιον τόπον “-- 
δὰ λ | ! μ [ » ““ 

τον. (1 οῦ γὼ χαδϑεωροικότες Τροφημον Τ' ἘΦέσιον ὃν τῇ πολῴ 
ἰ, » δ » ς ᾽ 5, ε ὧς ᾽ 

σἱὰω πὸ, ὃν σγὸμαζον ὅτι εἰς τὸ ἱερον εἰσηγον. ὁ Παυλος.) ἐ- 
ἐ δὰ ς ς λ» “9 λον 3 

κιγήϑητε κἡὶ πόλις ὅλη, ζο ἔσϑυ ετο σίω δρομνὴ Τῷ λοιοῦ "κι ὁι- 
! ον Ϊ ῷ 5 ἐξ ε νιν] 

λαξομδμοι τῷ ΤΤαυλου, εἰλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱερού, κ᾽ ὄυϑεως 
᾽ ἐ Ἐν. ᾿ λ ᾽ » ΩΝ ἃ. 

ἐκλείαϑησοιν αἱ ϑύραι . Ζητοιυτων δὲ αὐτὸν δ ποκ)ενα!, ἄνέξῃ 
γ 6 ρῶ ! ἌΝ ; : | 

Φασις τῷ γιλιορχώω Φασείρης, ὅτι ὁλή συϊκέχυται Ιερασουλήμν᾽ 
ε 3 Ὧν ν Ι! ε ! ν Ϊ 

ὃς ὠξαυτῆς σροαλοξων ςραϊεωτας κὶ ἑκωτοντώρλϑιρ, κωτέ- 
υδυ ἐπ » ἰ ΤΕ ἃ 7 ἀ ᾧυ “ὦ 

φραμ εἶτ μοποιρύθνδ ντες 7' γιλίαργον (Σ (ὅν ςραιεωταρ, 

ἐπαύσοντο τύτῆοντες τὸν Παῦλον. Τότε ἐγσοας ὁ ιλίωρχος ἐ- 
6 “ι΄ Δ» ᾿ς ἜΜΕΝΕ, ΡΣ 

πελαθε αὐτῷ, καὶ ἐκέλόυσε δεϑίωυαι αλύσεσι δυσί ") ἐπω»- 
! ἐν δ τ: οἵ Ι 9 ! ; Δαν Ι ν:,6!} ἢ 

Η ϑυνέτο ἐς ὧν Εἰὴ ". τ 1 πεποιηκῶς «ὠλλοι 5 ἀλλο τι ἐξοων ὡν 
Ἧ ον ν .Ἃ Ι Ἂ ἊΝ 3 

τυ οχλῶ . μὴ δεωυώμῆνος 2 γγωνοωμ τὸ ἀσφαλὲς δια δ, ϑυρυ- 
ν᾽ Ἅ] γ} 5. ἢ γε "»Ὁ Ι 

(ον, ἐκέλδυσεν αγεοὺς αὐτὸν εἰς Υ̓ κποεμξολίω. ὅτε ἢ ἐῆνετο 
ΒΡ ΧΡΙΝ κα { 6 νυ ον ὡς Ὁ Ϊ ἢ ες. Δλῶ 

ςῦσ ἀνωθαῦμαοις, σας ἡ βαςαζεῶχ αὐπὸν κοῦ Τ' ςῬα- 
ὧν ἄρον σου » 9 ἐν 

ζιωτῶν διω 1 βίαν Τῷ ὄχλου "ἠκολούϑᾳ ὮΝ τὸ πλῆϑος “' λαοῦ 
Ϊ Υ. » ! 3 ἢ Ἃ 

κρώζον, οηρέ αὐτὸν . Μέλλων τε εἰσι γεάὰ εἰς 1 «ἡοεμζολίω 
ς Ω ! . ! δυ Ι 40] ! 3 ΄Ν ! ᾿ 

οΤΠαυλος, λεγή τῷ χμιλιώργω, Εἰ ἐξεοῖ μοι εἰ τειν ἴα χυθὸς σε; 
» λν» ἜΛΗΣΎΣ ΠΝ Ι 8" Φ ΠΣ ΞΕ ᾽ς 7, ἢ ε 

Ο δὲ ἐφη, Ἑλλίωυις! γνωώσκεις 9 δὴ. ρὼ σὺ εἰ ὁ Αἰγυπῆιος ὁ 
λ Ϊ “- ω ε ΠῚ κοι Ι 3 2 ᾽ 

χσθ9 Ούτων ἡμερῶν ἀναςωτῶσας ᾿ ὀξαγαγων εἰς Ὁ ἔρημον 

Ὁ ΕΝ " Ι! “ ιλε ΩΣ 
ζι τετρωκεϑάλίοις αὐόνρας τὴβ σικαοίων; Εἶπε ΟΙαυλος, 

᾿ «οἰ 7 ἰ,. Ὁ ᾿ δ κ᾿ τ κὸ γε τον: 
Εγω ανϑοφὸς μὴ εἰμι Ἰεόδιος Τῶρσεις, Φ Κιλικίας ἕῶκ α- 
“ Ι [ (Ἱ ᾽ Ι Ἂν 

σημλου πολέως πολίτης. δέομαι δὲ (ου ̓ ο)  ἰσρεψον μοι λοιλη- 
: Ὁ Ϊ 4 ΦΙ τὰ ε τς ε Ὅλο 

στα χοθς 1 λριΟν. ἐπήρεψαντος 5 αὐδξ' ὁ Παῦλος ἑρως οἰ] 



. Χ 

1 δυλαβης, καὶ 
ι ] 

“ῸΥ γοόλίον μδο- 

τυρουυϑμος. Φ;΄. 
“ » 

ω Δακμα- 

σκῶω. α΄. 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ. λας 

λϑαβαθμῶν κατέσησε τῇ γήοα, τὺ Ὁ λαῷ. πολλῆς: ὃ σιγῆς “ἥνο- 

μϑώης, σσδοσεφώνησε κῃ ἢ Εξραΐδι διαλέκτω λέγων, 

Ανδρες ἀδελφοὶ (αὶ 'παηδές, ἀκούσατέ μου τὴς τέϑς ὑμᾶς 

γι Ὁ Σπολογίας. (Ἀκούσοντες ὃ δ ὅτι τῇ ΕΘ ραϊσι διαλέχτω ξοσε 

Φωνς αὐτοῖς, μᾶλλον πουρέφρον ἡσυχίαν)καί Φησιν, Ἔγω ὃ 

εἰμ Διϑήρ ἰουδαι ̓ΉΣ ᾿γεγυνημδύ.ς -Ψ Ταρσω τῆς Κιλικίας, 

Δἀὐατεϑραμμένος Ζδ: ΟΡ τῇ ἢ πολά τοῦτ ραΐοι; πόδας δ ωΝ 

λιῖλ »πεπαιδευμδυ ος Χ. τ ἀκρίξειαν Τ' παρῳενὸ γομου, ζιλωτής 

υπσῶρχων Τ5 Ὁ Θεοῦ, κοαϑῶς παντες ὑμιεῖς ἐξ σήμερον,᾿ ὃς ταῦ-- 

τίου Ὁ ὁδὸν ἐδ ωξας ἄγ. ϑανάπου, δεσμιόλων καὶ αὔρα διόδοις 

εἰς φυλακαξ ἄνδρας τὲ Καὶ γιυνάμκαις, ὡς χὴ ὁ δρηρέρεις ̓ὗ»- 
τυρει͵ ἐμοῖς πῶν τε ὃ πρεσβυτέρλον,᾿ πῶρ ὧν Ὁ  ὄιςολας δεξώ- 

Κεφικα Ἢ 

Κεφ.Α 

μόνος τϑθς οὖν ἀδελφοις, εἰς Δαμασκὸν ὑπορόυομέευ, ἄξων 

Καὶ Ὁ ᾿Οιυς ἐγοεῖσε ὀντας δεδεμδύοις εἰς ἱερουσοιλήμ,. ἵνα, ἵεμιωρη-- 

ϑώσιν. Εὐλύετ δὲ μοὶ πορόνομδυῳ ὦ ἐπί ζοντι Τῇ ἢ Δαμασκὼ 

Ὡϑὰ μεσημίειαν, ὀξαίφννο ὡκ τοῦ οὐρανοῦ αἰδιασρώψαι 

Φως ἱκανὸν φϑὰ ἐμέ, ὑπεσον τέ εἰς » ἐδαφος, ὃ ἦκουστι Φω- 

γῆς λεγούσης μοὶ, Σαοὺλ Σαέλ, ῃ με διώκεις; Ἐγὼ 3 ὠπεκρίς 

σίμυ, Τίς : ἸΚύραθεῖπε ἢ τεϑς͵ μ ἔγω εἰμι ἴησοις ὁ Ναζω- 

ρα!ος ὃν σὺ διώκεις. ΟἿ᾽ ὃς συ ἐμοὶ ὄντες μϑ Φῶς ἐϑεάσειν- 

ΤΌ, ὦ ὁ ἐμφοῦοι σϑω σὰ Τ᾿ ̓ φωνίω “ ὑκουσοιν: ὅ ὅ λοιλουίστος 

μοι ; Εἶπον δὲ, Τί ποιήσω Κύρμε ὁ δὲ Κύεμος εἰπε χαθὸς ἐς 

Ανάφαρ πορόσου εἰς Δαμασκόν, κᾷκει τ (οι λοιληνϑήσετοη αι 

πώντων ὧν τέτακται (οι ποιήσοι. Ως ἐκ ὡνέξλε πον απὸ Φ δὸ-- 

ξης 5 ὅ Φωὴς ἐκείν ,χἀθαγωγούμδρος ὑπ Τ' σίμυὀντῶν ἱοὶ, 

ἤλϑον εἰς Δα νλαισκὸν. Αγανίας δέζις : δυθρ 4)σεθης Ὄ τὸ (νά "τ 

μον, μδρίυρε ̓υδυος κ'ασὺ ταντῶν Υ καιτοικοιι ὧν νοὶ ων, ἐλ- 

ϑων τεϑς, ἰκ Ω ὀηςας εἰ εἰπέ μμ0:. Σαδλ ἀδελφέ, ἀνάῤλοψον. 

Κάγω αὐτῇ τῇ ὧρᾳ ἀνέλεψα εἰς αὐτὸν. Οἱ ὃ Εἰτέν, Ο Θεὸς τ 

ποτξῶν ἡμὴ τε» ἐχφαασουτὸ σέ γνῶναι! τὸ ) ϑέλημῶ αὐα'. ζ ἰ- 

δὼ ἃ δ δίκαιον, (ΟΊ ἀκούσαι φωνίως οί ὅ εὐματος αὐ": ΕἸ: ἐση 

τὺς οἰυπὸὸ δὸς ποίντας φνϑεθόποι
ς,ὧν ἑώρακας "Ὁ ἠκῶσοιξ. 

νι τ δι ἐρδυαφαρ ὁ Θαπῆδισοιι, "δ Στόλεσαι τας ᾿ἀιδριίας (ου 

ΡΟΗΡΙΕ ΕΝ μος Ὁ ὀνομὰ “ ᾧ Κυρφάϑ. ἔγυ ετὸ δὰ μϑι ὑπσουςρέ- 

προ ΤῊ 

͵ 

᾿ 

γῇ »- ᾿ Ὡς "“" ΄ 

΄ ᾽ ᾿ Ἂ 

των νὰ δ ὧν. τρις τω δ ωωωδΝδᾶ,. δυυυυδιμοδδον, Ἂν 3 »- 

δι εἾο ὐὐῶλυω, τολδν" φ. λα, Ἀν... ϑδοσυ, δρδσ οὶ, 



7 ἊΝ τἀν 

χτ6 ΠΡ ΞΕΧἊἝΣ 
Ὕ. τὰς δ τὰν λ ἴὰ “ νός ὙΝ 

ψαντ εἰς Ἱερουσουλήμν., ΚΑῚ ποοϑσευλομῆμου ὐλόωλαναυ ἱερῷ, 
42 9 2 “Μ ϑ9 λ Ι ! ἿΣ 

“ἡυέώῶϑοι μεω ὠκσοίση,"ὰ ἰδεῖν αὐτὸν λέρλοντω μμο!, Σ σεύσον ῶ 

λ' γε αὶ ας ἶΩΥ ν ΕἼΣΩ ξ | 
Ἑ ἔξελϑε ὃν δ ὁ ἐρουσωλήμν,, διοτι οὐ χὔδαδε ον Τα! σου 

͵ λ » Ι 3 λ (δὰ ς Ι! 3 “9 

σίω μδρτυράαν ΦϑΣ ἐμοό. Κᾳγω εἰπὸν, Κυθκε, αὐτοὶ οἾ1-- 
ε} Ὁ λ Η ! λ ἡ “᾿. ν Ἷ 

Κεφ.η.Α σῶν τοῦ οτι ἔγῶ ἡμίω Φυλοικάζων ΩΩ; δξρφον κ᾽ τὰς (ἐναγω--: 

, ' χ οο7όλ [ 3 Ι εἰ 3 Ἂν νην Ι 

γας (ὄν πιςευοντοῖ ὦι σφ᾽ Ω ΟΤΌ ὀξοχεῖτο τὸ μα Σ τεφῶνου 

τ 2 [ 5 ..,ὐ᾽ 2 ο» λ τως ἘΣ Ἂν" 

Κεφ. Η ἐν μδρτυρος σου. κ) αὐτὸς ἡμίωω ἐΦέςως (ΩΙ σΐλυ δι δδιζων τὴ 2 Φριημδ, 

. 3 ! » ν ἢ λε ] τὴ ᾿ Ι ᾿: 4, 

δου α!ρέσφ αὐτα, Ω Φυλοίοτων ἴω μλάτιου Τγ) δ εροιοτῶν αυ- Σὰ 
Ι τὰν" Ι τες ἢ ΣΧ ἡ τὴν 

τόν. Καὶ ἐπε ποδός με,Πορόυου, ὅτι ἐγω εἰς ἔθνη μακρᾶν ὀξα.- 
ἦ Ἴ ν᾿ αὐ ἶ ὐς ῷ Ι κου ς 1 λ»ον Δ 

ποςελω σε. κουον ἢ αολφ αγϑα (ουτοῦυ Τὸ λίθου, (οὴ ἐπῆραν α 

᾿ δι“. ΚΦ “" ἃ" «ἃ ὩΣ γν 3 ᾿ 

Φωνίευ αὐτῶν, λέγοντες, Αἰἱρε δ στο ὦ γῆς τὸν ζιοῦτον' οὐ γαρ 
; 9 ᾿ Ὕ, ἫΝ Ι «ἃ ἂν» γεν ς [ 

4 ᾿καιϑηκον αὐ) τον ζω . Κραυγαζοντων “) αὐτῶν ῶ ῥιγῆουωτων 2 Χο ϑῆχα, α, 

; λε λ λ ἥ; » ,4 “5. “ἃ ἢ ᾿ 

ζᾳ ἱμάτια, ολ] ἈονΟρτΟον βαλλονπίὸν ας ὃν αὐέρφοι, ἐκελόσεν αἰαῖ 

,. δὲ νε ἀν ο Ἱ : 3 Ὶ ( λ ) λ [ σἢ ἢ 

αὐ πον ολιαφθς αὐ γέα)αι εἰς πίε «ρεμ ολίωυ 2 αν μ τ᾿ ἦ ππηλάμ,ι 

; 2 Ι . οἋ ς 3 ᾽ ὰ ὝΨ', εἰ ω 

οἰξιν λετοζεος αὐσπον. ἵγα, ὦ πιγν δὲ ἰὼ τιν οὑτῶς ἐπέ- 

Ι 3 ΩΝ, 8 Ι ᾽ ᾽»Ἃλ “γε Ὁ ὧν ) 

ὠνουν ὠυτὸ «ὡς ἢ ̓ χυθϑέτεινεν αὐτὸν Ὅς ἱμᾶσιν, εἶπε χοθὸς 4ποόν 
λ αν ς Ιςφ « Ὁ »0} Ε ωΩ γῶν, ..|ᾳ 

ὸὺν “ἕςωτα ἑκατούϊρλον ὁ Παυλος. ἘἘΠανϑοφσπον Ῥωώμ ον δ᾽ τως 

2 Ι »' ε ο ᾿ Ἱ Ι πὰ ες [ : ό ἐφε ΠΝ 

οὐρα το ἈΡΕΊΟΥ ἐξεςιν υμῖν μαείζειν; Ακουσοις Ὁ ὁ ἐκοιτοντάργος, ᾿ 
ι γι ἡ] “Ὁ Ι Ϊ ν ᾿αϑς 

ζοδοσελύων ἀπῇ τἶειλε πὸ χλιώργῶω, λέγων, ὥρρ τι μδεις 

έ φν ε γ : 6.5) ξ "Ὁ 7 ," Ν γι; 

“ΌΙΕΙΝ. 0 ἮΝ α)ϑροοσος σα. Ῥωμωὸς δ. Προσελότυν σῷ 0 γ4- 

΄ ἣν 3 ῇὗ ! ἌΓ ΕΟ ΨΑ͂,ς δ. Ὁ τὰ λυ Ι ὴ 

Η λίαρλος εἰστὲν απ Λέγε μ91. εἰ σὺ Ρωμαμος ᾳ: Ὁ 5 ἔφη, Ναι: Π 
ἡ 7 : « Ἵ λ Ρ Ι ͵ Ἵ "ῷ 

π΄ 0 γιλίαρχος ,. Εγυ πολλοῦ κεφαλα)ου χίου πο- τ 
. ᾽’ 3 ] Ρ λ Ὁ τ “ ᾿ 

'“λιτείαν ταῦ τίου ὡρυτησοι μίωω . Ὁ δὲ Παυλος ἐφη, ἔγω δὲ χα] 
] ᾽ [  ,." Ι 9. 9 ΕῚ 5 Ϊ ν᾽ 

γεγγυνημα . Ευδτῶς οἵ απέςησον αὐπ' ἀν Φ μέλλοντες 

83..ϑᾷϑ0ὁὗἰἔΖὨἁΧκ...5 [ Ἂν δ ις Ἐν, [ 5 ; λει Ρ ν 

αὐτὸν ἀνεταζειν. κ' 0 γχιλίαρλος ᾿ ἐφοξηϑη, ὀἰζχιγνοις οτι Ῥὼ-- 

“9 ὙΙ, ἤ Ἀλ ΚΑ ςς Ο] ἥν: 
μαγὸς ὅξ1, καὶ δτιΐωω αὐ δεδεκῶς. Τη δὲ ἐπαυῦθλον (ουλο-- λὺ 

"» ΕΣ λ γον ἀν ) λων αὶ | Ϊ ἡ 

μᾶδνος γγωνω 9 ἀσφαλές, Τὸ. τί Κουτῆ 9 ρ4 ΤΟΙ “σα Π' [πόδι ων, γ κατιγρξβ 

γ] 93 λ 3 λ ΓΜ Ε » Ι! ων “ἢ 9 

ξλυσεν αὐτὸν δυτο Τ’ δεσμῶν : κὰ ἐκελόυσεν ἐλϑειν ζῷξσ ὄργ- 

ων « ὑα ΡΕΣΙΤΑ ΩΡ ἐς ὁ: Ων λ λ ΟΦ 9 

ΓΟ Ολον Τὸ συ εδριον αὐ Τῶν" 1ὴ κῳωτα γαγων τὸν Παυ λον, ἐ- 
: κ᾿ 9 Ι Ἰ ἘΔ κα πῶ Ὁ τ 3 οο , 

κγ' ςῆσεν εἰς αὐτοῖς. Ατενίσαρ 50 Ππαυλος τῶυ σωυεδρίω 

Φ “1 κ ᾽ λυρα ἐλάαν ΟΣ τος ς ἮΝ Ἄν ας. 

εἶπεν, Ανδδεὲς ὠσδέλφοι, γὼ ποσῃ (ἐν4 δὴ σά αὐγοι σπεπολιτῦ- 

“ὦν » ! ε ! ἘΞ Ψᾳ{Ι ᾿ ὭΜΩ ὦ« 

πὸ Θεῷ ἀχοά]αύτης Φ ἡμέρας ΟΝ δρχεέ
ρεις Ανανίας : ὡράφε! 

πν ἐ[. ἱδχέ ἐΝ ἑας ! 3 ΡΞ: Ι ει 

ἐπέταξε Ὅις χροεσωσιν αὐτῷ, τυήῆειν εἰν το σοιλα .Τοτεῦ 
ΤΠ λ, λ δ 5 ! Ι. ε ᾿ ΠΝ 5, 

ΤΠαυλος χσθος αὐτ εἰπε; Τύηῆᾷν σέ μδν ο Θεέος, τοῦχε Ἀενονία- 

(. 
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ΜΆ ὦ σὺ κοί.ϑη κρίνων μεκτὶ νόμον, ἡ φὐρανομ) κελδυεις 

τύπῆεαϑοι : Οἱ δὲ πουρέφωτες Εἰπὸν. Τὸν ἴον, ερέα, ἦν Θεού 

᾿λορνρῆρ Ἐφητπὸ Παυλος,Οὐκ ἴσῳ ἀδελφοὶ, ὅτι ὅν ν ὄρχε 

ρῶς. ̓γέγραπῖαι, γἢ, Αρλθντα “ τ λαοί σου “Κ ἐρεῖς κακώς ΓΈ 

3 ὃ Παῦλος ὅτι Ὁ ὃν μέρος 6. Σαδιδουκαίων, ὸ δε τερον Φα 

δασο ων οἶκραξον ὧν Ἰῳ συνεδρίῳ, Ανόρες ἀδελφοὶ, ̓ ἔγω 

»φαρισαΐων. Φαρισοὸς εἰμι, ἡος ̓ Φαθασαε᾽ ̓φϑα ἥπιδὸς κου δ αἰςοισεώς 
μαι γ ἐγω κρίνομαι. Τούτο ἢ 5 ει Ὁ λαλήσαιντος, ἔγήνετο σείσις 

7 Φωρισοιων Ἂ ὧν » Σαδδουκαίων, Ω ἐοάοϑη "Ὁ πληϑορ' ΣΑρὰ 

δουκαοι μϑυ ὮΝ λέρρεσι μή 41) ὀμαςτεσιν »μηδὲ ἀήέελον, μή 

7 πνευμα: Φωρισεοι" ϑ  ὁμολογοῦσιζαι ἀμφότεροι. ὀγμετο ἢ 5 

1 δυνὲεἤἶγραμ κραυγὴ μεγάλη. ῶ λὐαςουύτες᾿ οἱ λθαμμαπειρ, {Ὁ μὲ “ροιῷ 

χω το; Φαρισοιὼν διεμιαλοντο, λέλοντες, Οὐδὲν κακὸν εὐ σκομδυ ἐ ὧν 

τῶ λϑϑρωπῶ Ουτω: “εἰ πνεῦμα ϑαλησεν εἰνπὸ ἡ η ἀπίέλος. μὴ 

ϑεομαχῶμδι. Πολλης: ̓ϑ ̓βυουμδης ςώσεως, εὐλοιβηϑεὶς ὁ 0 χ- 

λίαρλος μη διαισασοιοϑὴ ὸ Γαυλος ὑπ αὐτῷ, ἐκέλόυσε Ὁ σρώς- 

Ἴωμα καζᾳζωαν ὁ ἀνρπισει αὐτὸν ὧκ μέσου αὐτῶν ̓ ἀγήν τε εἰς “, 

αἰρεμθολίω. Τη: 9 οἰ χιούση γυκτὶ ὠσισας τα ε, ὃ Κύεμος 

εἶπε »Θαροέ Παυλε: ὡς » δεμδρτύρω χὰ χϑὰ ἐμοΐ ςς ἵερες- 

σευλήμ, οὕτω σε δὲῖϊ κοι) εἰς Ρωμίω μἷϊοτυρησοα. Τονομδης 

3 ἡμέρας, ποιήσαντές ζενες δ ἰσόδιων συφροφίω, ἀὐεϑεμα- 

τσοὺ ἑαυςῦν λέοντες, μήτε φαγεῖν μηΐ τῶ ἕως Ρ ἐ λτοκε- 

νγῶσι ὯΝ Παύλον. ΠΩΣ “ πλείοις τέασοι δϑίκοντοι οἱ τα τίου 

σίλυ μοσίαν πεποιηκότες, δἰτινές ταδϑσελϑόντες Ὅις εν εν 

0 ᾿ Ὅις πρεσβυτέροις, εἶπον, Αναϑέματι λϑεϑεμαέσομδμ ὁ ἑαυ- 

Οι; ξ μηδενος γεύσοιαϑοι ἕως ου ὁ Ὑποχτεήνωμδῳ ὃν Παυλον. γιὼ 

4] αν ὑμεῖς ἐμιφανίσοιτε τῷ λελιάρχο "σὰ "Τῷ σἀυεδρίῳ, ὅ- 

πῶς αὐομον αὐτὸν καζωγοίγν τεϑς μας, ὡς μϑήοντας διαυ-- 

γνωσκῷ ἀκριξέφερονζ (α ΤΣ αὐ" Ῥ ὑμεῖς 3 ϑ,ε9 ἕ τ ἐϊγίσουι οἴ2)-- 

τὸν οὐτοιμιοί, ΑΝ Τ ὀμελᾷν αὐτὸν. Ἀκούσας: ον ὁ υἱὸς τῆς αδελ-- 

«Ὁ ἐνέδραν. Φης Παύλου ἐνέδρον. πϑρα δυόμδμος Καὶ εἰσελϑῶν ἐς τ 

ἕω αἰρέμθολίω, ἀπήτίφλε τῷ τῷ Ππαύλῷ. τξϑσμαλεσοίμδιος δὲ ὁ 
Παῦλος ἕνα η- ἑκαιτονταρχων, ἐφη, Τὸν νεανίαν ότο ὦ εἰπά-- 

γοῦν χϑϑς δὲν χελίαραϑν᾽ ἐχ γοῦ τὶ ἀπαηειλαι ἀμπὸ. ο δ μδυ 

τῇ; 

Β 

Εξοδικβ.Δ 

Φιλιπ.γ.4 

Ν 

ΡΈΕΙ τ ΠΡ ΒΌΛΙ ΕΣ ΤΥ 



8 ΧΟ ὙΠΡΑΞΙΟΕΙ͂Σ 

οὐ “σῥοαλοβ ὡν αὐτὸν ἤγαγε χυθϑς Σ γιλίωρχον, Κα! Φησιν, 

Ο δέσμιος Παῦλος χαροσκωλέσο μδ)ρυὸς ΜΕ ἠρώτησε, Ὁ ων ἢ; 

γεανίων ἀγαγέιν χαδὸς σε, ἔχοντα τί λοιλῆσο! (οι. Ἐπιλαξόμε- 

γος ἢ τῆς γφρὸς ἀυδ ὁ χελίωρλος, ΚΟ δι αγωρήσοις κατ ἰδίαν, 

ἐπαυϑάνετο, Τί ὅξιν ὃ ἐγής ἀπατε εἰ λα! μοι; Εἶπε , ὅπ οἱ ζου-- 

δαῖοι σιἱυέϑεντο Τῷ ἐρωτῆσαι! σε ὅπως αὖθ μον εἰς “ὃ σιἀυέδριον 
καϊζωγαγης Σ Παυλον,ὡς υϑιηοντές πάκριξ ἐξέρον πιυυϑαγεῶς 

«ἰϑὰ αὐτῷ. σὺ ο(ὖ μυὴ πειόϑης αὐτοῖς" ἐνεδρεύοισι:})» αὐτὸν οἷ 
Ὁ , ! Ι « ἢ Ι ε ὶ 

απ’ δύ δρες σλόέοις τέοστι βαλον Το, οἐτιγές Δϑεϑεμώπος ἐξα τοι, 
“ὧ “ως “ 4 4, ΥΝ εἴ 

μήτε Φαγειν μήτε πιεὶν ἕως οὗ δμέλωσιν αὐτὸν. κ. γαυ ἐτοιμοὶ 
ϑ [ ων» ἢ εἶ 3 ες 7 Ρ λ “"» 

Εἰσί αδοςδέχομδροι τίου Στὸ σοὺ ἐπατίελίαν.. ὁ μδω οαὺ γι-- 
9 ! ᾽ Ὁ 

λίανρλος ἀπέλυσε “ὸν νεαγίων ) “᾿οαής ολας, μηδενὶ οι λοι λῆ-- 
ς ὃν 3 ] Ι λ , στ!. ὅτι τοιῦ τὸ σνεῷφωανισαςχοθος με. Καὶ χσδοσκαλέσοῶ υἷος 

φῶ ε ἐΣ Ε ! ! 
δυο τινάς ὅ: ἑκατοντοὶ βγῶν͵ εἰπτέν, Ετοιμμώσουτε ςραΐεωτοας δια. 

Ι . 4] “Ὁ « Ι λε ὡς Ι 

κοσίοις, ὁπίὸς πορόυϑωσιν ἐως Καισονρᾷας, χα! ἵπτέσεις ἐξ δομιή-- 
Ι πα ΚῚ νὉ Τ ; 

κοντῶ, (ὃ δεξιολοίξοις διακοσίοις δστὸ σοίτης ὥρας νυχτὸς: 
] Ὡς «᾽ ᾽ ΦῈ Χ Ω᾿ ! 

χτίυη τε “ρωςησοι οἰνα ὁ ιβιξασούηες Ὧν Παυλον διασω- 

στυσὶ χοθος Φήλικα ( ἡ γέμλονώ, γρώνας ἀἰπιςολίευ τϑις- 
15} ἐπτῚ ! Ἐφε ς ε 

αϑυοῦ τὸν τυτῖον (ὐν. Κλαυσεος Λιυσίας Τὼ κρατί ςτὸ ἡγεμόνι 
Ι ! Ἔτι, ὟΝ ; ν᾿ ἘΡΝΕ 

Φηλικα χϑήρειν. ἴον ἐυ δρω Ὁ ύτον συλληφϑεντα ισὸ ω]1υ- 
! ἐν ! ᾽ ὭΣ ς .5 "“  » λ λ «Φ. 

δδ ὧν, Κὰμ μδϑοντα ον μρει εχ τσ’ αὐτῶν, ὥσιςος (ὼ Ἴτυ ςζα 
Ι ᾽ Ἵ ΤᾺ λῳ ς ΩΝ . 

πύματι ὠξειλθμίου αὐτὸν μαϑων ὅτι Ἰδωμοιὸς 61’ βωλόμε- 
,ἷ ἡεόξίς,. Ἂ ὁ. Τ᾿ ) ἀ » Ι 2 π ΠῚ 

γὸς ὃ γνῶναι! 1 ὠἡτίαν δὲ κυ σψεκῳλοωυ εἰμπτὸ, κωτήγοσον αὐ’ 
9 ὙΡ. ν " Οὔ ὰ “- 3 ] 

εἰς ὃ σϊυεἐόριον αὐῶν " ὃν εὑρ(ῷ) ἐϊκαλούμδυον θὰ ζυπημά- 
ἥν [ βορὰ, Δα Ὁ ! Ἀ - Τ9}Γ' τῶν Ὁ νόμου αὐτῶν͵ μηδὲν ἢ ἀξιον αογοῦτου ἡ σδέσμλων ἐϊμλημα 

γ ; ! 3 ΩΝ ᾽ » ) ἔχοντα. μίυυυϑείσης δὲ μιοι οὐ πι(ουλῆς εἰς “ὸν δύ δρα υϑηῳ ἐ- 
' ἡ ΟΝ ! “Ὁ “9 ͵ 

σφ )δε] βὰν τὰ Ιουδὰι ων, ὀξαυτὴς ἐπέμα χοὸς σε, σαί - 
Ἐς Ρω φο ! , ἄς χει." δ » ΝΣ γείλας χα ζοις κατηγόροις λέγήν ζω, πσθὸς αὐτὸν οὐ] σού. ῤ. 

Ν ' ἐλ Ὄ Ι » Ὁ ᾽ ῥῶσο. Οἱ μὸν οι φιρουΐφω ται κι᾿ ἡ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀ- 
- Δ δ Δ δὰ Δ" » ἡ 

γαλαιβόντες Τ' Ταῦ λον ἤγδοον δια τῆς νυκτὸς {ς τίει Ανππα- 
! Α΄ . ον.» ! » Γ ᾿ " Ὁ“ ᾿ 
φϑλσδι. τῇ ἢ ἐποῦθ λον ἐάσαντες ζοις ἵπατες πορευεξαχ σὰ 

“ΜΝ ε ᾿ τίου τς ( [εἰ «“ ᾽ Ἐν ».1ὦνἡ τί, ὑπέφρενψαν εἰς ; ἐμ ι ολίμυ. οἱτινές εἰσελϑοντες εἰς Τ' 

Και σοῦρφαν, Κοἡ δι δόντες τίου οὐ Τιςολίοὐ τῷ ἡγε μόνι, πουρέ- 
Γαι Ἂς 5 4: δ ἐλευ : 

φἩ στιν Κορ “ΟΝ Ιταυλον υπώ. Αναγνοιᾷ ἢ ὁ ἡγέμιων κὴ ἐπερωτή-: 

κν, 

ουηλοίς, Δ, 



Τῶν ΔΉΘ ΣΤ. 259. 

σὰ νι ποίας ἐπαυρχίας ζχἢ ὍΙ ἡ πυϑὺ μδρος ὃ 01! δ ὑπὸ Κιλικίας, 

Διακούσομιαι Ιου, ἔφη, ὅταν χα οἱ κα τό οροὶ ι(ου παρρμων- β 

τα!. Ἑκέλδυσέ ὅ: αὐτονῶν τῷ πραγπωδλῳ Ψ Ἡρῴδου Φυλασ- 

τε τ: Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κα τέξη ὁ ϑρχεράς 

εφ'αρεβο- Αναψίας μὲ τὶ τὴμ πρεσβυτέρων μᾺ ῥήτορος Τερτυλλε τινος, ὅτις 
τέρων ἄγων 
χα. σλ. ε.,.1α. γος ἐνεφάνισοιν Ἴῳ ἡγεμόνι κ΄ χω ἮΣ Παύλου. κληϑέντος ἢ ο αὐ πα’, 

ή ἰρξατ καταρρεῖν. ὃ Τέρτυλλος, λέγων, Πολλῆς ἐἰρίωης ἡ: 

χαϑοντερ. δια ὁ σού, κὰ ; κατορθωμάτων γινομδμων τῷ τῷ ἐθν Ούτω 

» παύπτε. ο δια τῆς σὴς ταέϑνοίας, ̓παύτη τὲ ἴΟΙ ' πανταχοῖ Χποδέχομεϑα, 

κράτισε Φῆλιξ, μῖ πώσης εὐχαιριρίας. ἵνα δὲ ἘΡΗ͂Ι  ηι πλεῖον σε 

ἐπφηω, πωραχκαλώ « ἀκουσαι σέ ἡμὴ σωυπόμῶς τὴ σῃ 1 ὅλλιει- 

; τώσφε, σῇ. α κακίᾳ. εὑρόντες ) ὯΣ πήμῳ Ὁ τν λοιμὸν, κ, γανοιδὺ το ̓σεσιν᾽ 

πᾶσι Οὺς ἰουδὰοις τοῖς ὦ τὶ πίω οἰκουμδρίωυ. «ὐεροτοροτίωυ τε 

τῆς ς Τὴ Ναζωραίων αἱρέσεως ὃς καὶ Ἂ ἱερον ἐπείρασε βεθη- 

λῶσομ, ὃν Ἂ δ ἐκρατήσα μϑυ, Κα κτ' Ἂν ηὃν ἡμέτερ(ο νόμον ἠϑελη-- 

σου μὰ κρίνῳν. τὔὐρέλϑων δὲ Λεσίας Ο ὁ χιλίαρῃϑς, μ᾽ πολλὴς 

4 ἀφέλετοια.ν βίας ὉΣ ΩΥ ὧν γήρων ἡμὴ " ἀπήγαγε ν κελεύσας Οι; κατηρο- 

εἰ ΩΝ : τ, ἀξ ἐρχεῖς ΠΩ σξ. πον ΡῈ δειυήση αὐτὸς δϑακρίνας πε-- 

δΑ πατῶν των ϑηγγνῶνα, ὦ (ὧν ἱέμεις κατηγοροῦ μδυ αὐτού. 

ὁ πιωεπέ)ον- ᾿σϊἀυέϑεντο δὲ καὶ. οἱ [ουδδηοι, Φάσκοντες, ταῦτα οὕτως ἐχήν. 

τ Απεκρίϑη: Ἂ ὸ Παὺ λος, γεύσοιντος ἀπὸ “Ὁ τ ἡγεμόνος λέγᾳν, ἔκ 

Ὑτον πολλῶν ἐτῶν ὀντα σε κριτέωυ ἢ τῶ Ὁ ἔβνᾳ Ούτω ὀχισωμδρος, εὐ- 

7 ὡλναὲ ϑυμότερον . ΠΣ “τῶ ς᾽ Σὑπολογοῦμαι,δωυα μδλὺν (ου γώ- 

ναὶ ὅτι οὐ πλείοις εἰσὶ μοι ἡμέρα! δεκαδυο ἀφ ἧς ἀὐέβίω 

«ὐδϑσκειυήσων ον ἱερουσοιλήμι" κα οὔτε ὃν ηᾧ ἱερῷ εὖ εὗρον με 

τϑός τνο διαλέν9 μὗον, ἥ  ὄισυ συςτεσιν ποιοιυτα, 0 χλου οὔτε 

να. οἱ ἂν τοῖς σζμυανγώγαις, οὔτε χν Υ πθλιν, οὐτε αὔρα τῆσοι με δὺ- 

σοι. σι. γῶν ται ̓ φὍΣ ὧν γώ κατηγοροῦσι θδι ὁμολογῶ ἣ ΤΗΝ σοι. ὅτι 

κί τίω ὁδὸν μὺ φησὶ αἸρέσιν, οὕπω λαισρεύω Ἰῴπαξῴῳ 

᾿ὠ Ὅς ογ.ε.μα κήλὶ »πισεύων πᾶσι Οις ἊΣ τῴ νο γόμμον καὶ τοῖς ̓ιαεοφηταις γ- 

γραμμένοις, ἡ πιδὰ ἐ ἔχων ἐς Ὧν Θεὸν. [ὦ καὶ "Ὁ αὐτοὶ οὗτοι τσέ9σ-- 

δε οῦ) δὐαςεισιν ̓μδυειν ἐσεόϑοι γέκρῶν, δικοήων τε Ἂ ἡ ἀδικῶν. 

"καὶ. σιλοια ἐν ζυτω δὲ αὐτὸς ἄσκω. ἀπσδϑσκοπον. σέωυ εἰδησιν᾿ ἐγήν τεϑς 
8 ἔχων. ἄ.:.- 

μγ ὃν Θεὸν ΚΟΩ ι Οιὶ Δόϑρώποις διαυποιντὸς. Δί ἐτῶν δὲ πλειόνων 
τ]. «(Δ 

δδὶο δ τς 
πέσε, ΡΤ 

δεν, ν.,. 

“ἢ αἱ «" Ἐ' 
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φνρεβυομίω" ἠειμοσῶωυας ποιῇ σῶν ἐς Ὁ ἐθνος μου δ᾽ τϑοσ- 

Φορβ' ἴων οἷς ̓φρὸν με ἡγνισμένον ον "πω Ὁ ἱερῷ οὐ μὲν ὄχλου 

οὐδὲ μὲ ϑορύξου. Ἰωνὲς ὃ Κπὸ. τῆς Ασίας Τουδὰα)οι, οι ̓ δὲ; ἐ- 

γα σοῦ φϑρέϊναι καὶ καπηορεῖν, ἐϊεξ ὙΡΝ χϑὸς μρὸ Ιὲ αὐτοὶ 

οὗτοι εἰπούτωσοιν΄ εἴτι ̓ ρῷ: ον ἐμοὶ ἀδίκημα, σαντος ἐν ἐπὶ 

ΤΕ τ σίμυφδρίου, ἢ Φϑλ μιας του πὴς Φωνης, ἢ ἧς ἔκραξα ὁ ἑρως ἐν 

Ζ αὐτοῖς, ὧπ αἷδι ὁϑαςασεως νεκρῶν ἔγω κρίνομαι σήμερον ὑφ 

ὑμῖν. Ακούσας: 3 το το Ο ὁ Φηλιξ ὀβεξάλετο αὐςῶν: οὠφιξέ- 

σΈρον εἰδεὸς ἴῳ «δὰ τῆς ὁδὸό, εἰ ἐπῶν, ὅτων Λισίας ὁ γελίαρχος 

καταξῃ, ̓διαγνώσομαι ζο κα. ὑμας. Διαταξα μδρὸς 4: |ὼ ὁ 6-- 

κατονταρχ τηρειᾶς Ν Παῦλον οἰχήν τε ἀύεσιν, κοι μηδένα. κω- 

λύφν τὴν ἰδίων εἰυλν ὑπηρέτει ἢ ᾿ χοδοσέργεαϑοι ἀσνπὸὼ. Μετὰ 

δὲ μέρας ζενας παροιγυομδυθ’ 0 Σ Φηλιξ Ω Δροισίλλῃ τὴ 

γασ αν αὐ Ὁ οὐση  Ἰουδαί ῳ, μετεπέμψατο ὃ Σ ΠΠαυλον, και ἧς 

κοῦ σεν ἀμ θὰ τῇ Ὡς εἰς Χραςὸν 'πίσεως.  ΔιαλεγομδύεὉ ἡ αὐ-- 

Η πὸ θὰ δεζοιοσίιθης Ὁ ἡ ἐϊκρατείας Καὶ ΩΝ κρίματος ΠΤ’ Ὁ υδηον- 

"Ὡς ἐσεόϑαι, ἔμιφοῦος γδυόμδρος ὁ 0 Φῆλιξ ἀπεκρίϑη, Το γιῶ ἐς 

ἘΠ πορόσου, (αήρον εξ μεταλαδω ων μετακαλέσομαι σε᾿ ἅμα 5 

ζ.) ὸ δπίζων ὃ ὅτι χρήματα δυϑήσεται εἰυπτὸ κι ποὺ ΤῸ Τὅ Παύλου, ὁπῶς 

λυσῇ αὐτὸν" διο καὶ πυκνότερον αὐ, πρρ ρου, ἰβῆρας: ὠμι- 

᾿ς ἐυπ. Διέπας ὃ δ πληρωϑείσης ἔλοιβε διαί δόῃον ὁ 0 Φηλιξ 

Πόρκιον Φηκον᾽ Ἴϑελῶν τὲ χάθατας ̓καΐζᾷϑεώϑου ζις [ουδαοις 

κξ 0 Φῆλιξ, κατέλιπε Ἂν Παυλον δεδευδρον. Φηςος οι 

ὄχιξας τῇ Τῇ ἐπουρχίᾳ, μυ ΩΝ ἡμέρας Δϑέζη εἰς Ἰεροσολυμα 

Στὸ Βαμίρρίας. Ἐνεφανιο, 5  εἰυπὼ ὁ ϑρλερειρ, "ἡ οἱ φθῷ- 

ἐνὸ φ' Ῥ ἰυδα ὧν καὶ τ Ὁ Παύλου, ω εδοοκίλοιιυ αὐηὲν ̓αἰτούμϑυο ! 

χαϑνν κα πὶ ἀν, ὅπως μεταπέμν αὐτὸν εἰς ἱερουσαλὴμ, 

ὠνέδραν ποιοιίρτες ἀὐελεῖν αὐτὸν ων τὶ χίρο ὁδὸν. Ομ ον » Φη- 

φος ἀὠπεκρίϑη, τηρειῶς ἢ Σ᾿ Παῦλον ὧν Καισονρείᾳ, ἑαυτὸν 3 , μδ- 

λῴᾷ ον ἀκ ὑκπορόσεῶϑοι. Οἱ οὐὖὺ δεωατοὶ ον ἐν ἐσὺ 

καπαραντες, εἶ τι ὅν ον “πὸ Ὁ ἀνδρὶ Ούτω »κατηρορείτευο αὐ-- 

ποῦ. Διατεάψας δε .Ψ αὐτοῖς ἡμέρας πλείοις ἢ δέκα, φῶ 

βας εἰς Καισοίρᾷαν, Τῇ ἐπούδκον κοιϑίσοις ἐλ τῷ τὸ βημανος, ἐ- 

κέλφυσε ὸν ΠΠαυλον ἀχϑίωδαι. παροιβυομῆμου δὲ αὐτῷ, σέ- 

ἜΣ 

2 ἐδ, σι 

Ιο ἫΝ 

᾿ἀκρι( 
ἊΣ 

Γγ δὼ 
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Ιγ 
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ΤΩΝ ΑἸΡΟΙ͂Σ Γ. 261 
ΤΥ ἐμέφησευ ̓ οἱ Στὸ ἱεροσολύμων κατα βεξηκότες ρυρόξην πολ- 
μα αἰπώματα. λα κου! βαρέα ἢ αἰπάματα φέροντες κ' μὰ ( Παύλου, 

ἰσίον ἀποδεῖξαι, ἀπολολουμδρ ου ἀῤᾷ, πιοὖτε εἰς ἃ γόμμον ὃ Υ' 

Ἰουδαίων, οὔτε εἰς “ὁ ἱερὸν, οὐτε 4 Καίσουραι τί ἥμδρων. Ο Φη- 

ςος ὃ τοῖς Ἰουδδιοις ϑέλων χάθν καταϑέόϑαι, Σιποκριϑεὶς Ἰᾷ Γ 

Παύλῳ Εἰστξ Θέλεις ἧς ἱεροσύλυμα ἀὐαβας, ἐκεῖ τὐἰϑεζουτων 

κρίνειϑαι ἐπ' ἀμελι ; Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος ᾿ Ἐπὶ τῷ βήματος Και- 

συρίΘ» ἑσως εἰμ οὗ με δὲῖ κρίνεοϑοι . ἰουδὰ οις οὐδὲν Ἰδέ 
στὰ ὡς καὶ συ ̓καλλι(ῷ ἰλιγινωσμᾷς. εἰ μδυ γ» ὠδυκῶ, ΕΩ 

ξιον ϑαναύτου πέωξαχα τι, οὔ ὁ φραιτουμαι ὁ ω ἀποϑανφν' Εἴ δὲ 

οὐδὲν ἄξν ὧν οὗτοι κφυτηο ὁροῦσι μόυ, οὐδείς με δέϑαται αὐτοις 

 ααγονύκω Καϊσοωνρα ὀλικαλοῦμαι. Τότε ὁ Φῆςος συλλαλή-- 

σα μῷ τ' ἢ συμελίου, ἀπεκρίθη, Καίσουρα ὀὐ Ζικεκλησοα 5 ὀχὶ 

Καίσαρα, πορόύσῃ. Ἡμερῶν: ἣ  διαγβυομδύων ενών, Αλρίπ:- 

πὰρ ὁ  βασιλέυς Ἶω Βερνύων κατίωυτηοῦ εἰ εἰς Καισαιρεια, εὑεσσει-- --- 

΄« 

» 

; ρος συμδροι ὯΣ Φηςον. ὡς ἢ πλείοις ἡμέ ρας 'διέσοκζον ἐ ἐχεῖι, ὁ Φη-- 

ςος τῷ βασιλέι δυ ἔϑετο ἀκ “ᾧῳ δ᾽ Παυλον, λέγων, ,Ανήρτες ὅ ΐ 

καἴωλελάμμένορν Ἰσῦ Φηλικος δέσμιος, τϑὰ οὗ ες “γ.ο ϑβνομδὺ ου 

μου εἰς ἱεροσολυμα ῤνεφάνισο οἱ  Φρ χέρες Κα) οἱ πρεσβύτε- 
δ᾽ κατα δέκην. 
ἡ ροι το ἴ ἰουδαιων, αἰτου μον ἀϑῷ εἰΐν δίκην" τϑϑθς οἱξ αἰγ-- 

ἐν δ Ἢἢ κρίϑην, ὅτι τ ἔσιν ἔϑος βωμαίοις χαρίζεαγει 7 ΤῊΣ ὀύϑρωπον ἐς ᾿ 

ἀπώλειαν, Πρὶν ἢ ὁ ὁ κατηγορού μῶρος κα τυϑϑσωπον ὑχοι τοις Ε 

καιτῆλθροις, τόπον τε δτολογίας λαίζοι αἷϑὰ τού ἐκλήματος. 

Σερελϑυντῶν οἱ αὐτῶν ἀνϑοισδε, ἀϑαξολίω μηδεμίαν 70|7- , 

σουμδιυος, Τῇ ἢ ἑξης καυϑισοις δι ἢ ( βήματος, ἐκελδυσω ἀχθη- 

γα ὃν δὐδρα:" οδι οὐ ἡ σοιϑεντες οἱ κατῆνο ροι οὐδεμίαν αἰπαν 
᾿πονραί. 1. ἐγέφφερον ὧν ὑπενφοιω ἐγω, ̓ζτηματα δέζινω «θὰ τῆς ἰδίας 
ΝΟ εἴλϑν τσϑϑς αὐτὸν καὶ! ΦΈΔίενος ἰησοῦ τεθνηκο- 

ὃν ἔφασκον ὃ Παυλος ζΐω. ὙὙπορούμδυορ 5 ἔγω εἰς ὕ πε- 

δ υτων. δι πώς ὥστεσιν, ἐλέρον ;Ἁ ἰ βούλοιτο πορόνεοϑαι εἰς ἱερουσω- 

λῆμ, κοὐκ κρήνεαϑαι! φξι ζυτων. τῷ ̓  Παύλου ὀ ικαλέσους- Ζ 

μϑμου τηρηϑύευαι αὐτὸν εἰς τίω Σεραςοῦ δια γνωσιν, ἐκέλδυ- 

ΤᾺ σοι τηρειῶς αὐτὸν ἕως οὗ ̓ πέμψω αὐὐηὸν χοὸς Καίσουρα. Α- 

ηρίσσσας δὲ χοϑὸς ὅὸν Φηῆςον ἐφη, Ἑζξουλομέω Κορ αὐτὸς τοῦ 

Γ.1Π. 
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δυϑρωποὺ ἀκούσω. ο Ὁ, Αὔφ μον, Φησὶν, ἀκούση ΠΑ ' Τῇ οι 

ἐπα ΘΟ ον ἠϑυντος Ὁ Αγρίπαα, Κοα τῇ ς Βερνήωης μ᾽ πολλῆς 

Φαντασίας, καὶ εἰσελϑύντων ἃς “ὃ ἀκροατή ὀχ(( σιὼ ἡ Ὅις γι- 
λιάρχοις ῶ δι δρασι Οις κατ ὀξογχίευ οὖσι τῆς πόλεως, Ὁ χ4-- δι 

λδύσαντος τοί Φήςου,ἤγθη ὁ Παῦλος. Καὶ Φησιν ὁ Φηςος, Α- 

Η γρίπαα βασιλόῦ, ὦ πωντες οἱ συμυπτυρόντες ἡμῖν δώ δρες, ὃ ω-- 

ρθτε τούτον φὩῳΘΆ οὗ παν “ὃ πλῆϑος τω ἰουδδι ων σγέτυλον (μοι τ ύαν αἰ 

ἐν τέ Ἱεροσολύμοις Κα ὀνϑαδξ, οἰ χιξζοῶντες μη δεν ζίω αὐν 
μηκέτι ἐγώ δ "καϊαλαξοιδυΘ’ μηδὲν ἄξιον ϑανάπου αὐὐηὸν “ 
πεχρεφεχόναι, αὐ'᾽ ὃ ζυτου ὀικαλέσοι μὲ οὐ 7: Σεζαςον, ἔων Σράῃν 
ἔκρινα “έμύσειν αὐτὸν " ΘΑ Ὁ ὠσφαλές Τί γράψαι τῷ κυρίῳ χαι άπ, κ 

ὑκ ἔχω" διὸ χσδϑ9ήγοιον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμω, τὸ μάλιςω ὀχὶ (οὐ, “τα 
βασιλό Αλοίπαα, ὅπως τὴς ἀμ ἀκρίσεως υομϑμης. δω ἐπ ἴχάμ, 

γράν αἱ" ἐλουον γα μοι δοκεῖ, πέμυποντα δέσμιον, μυὴ (ὃ ταὶ ν 

κς- Κῶτ' ΠΩ αἰπιας σημμᾶνα,. Αλερίπαας ἢ χζοϑὸ ς ὃν 

Παῦλον ἐφ, Ἐπιτρέπεται (θι ιἱχσέρ σεαυϑ λέγφν᾽. Τότε ὁ ΠΠαὺ εἰρη αήᾳ 

λος ἀπελογεῖτο, ὠκτείνας Τ᾿ χεῖροι, ΠΈΡΑ παύτων ὧν ἐκαλοῦ-- «ιν μη 
ΜΩΙ ἜΡΙΝ ουδδυ! ὧν, βασιλεί Αλοίσαα, ἡ γήμαι ἐμαυτὸν μα- 

κοίθκον, μϑμων στο λον ξιάναι ὦι (ὁ σήμερον, μάλιςα γνώ-- 

σὴν ὄντα, σε παύτων Τὴ: κτὶ Ἰουδδοις ἐϑῶν τε αὶ ζητημαίων. 
διὸ δέομαι! (ϑυ, μακροϑύμως ἀκούσει μου. Τίκυ μδμ οὐὐ βίω- Εν 
σίν μιου πίω ἐκ νεότητος, Ὁ ἐπὶ δρχῆς πυομϑυίευ ὃν τῷ ἔθνοι 
μου ὃν ἱεροσολύμοις, ἴσουσι παῦτες οἱ ἴου δια] οἱ, “σϑ ογινωώσκον.-- 

Β τές με ἀύωϑεν, (ἐῳν ϑέλώσι μδρτυρεῖν,) ὅτι Καὶ α' ἀκριξεςο τίου 
αἹρέσιν τῆς ἡμετέρας ϑρησκᾷας ἔζησε Φαρφασαος. Κρ νώρ ἐπὶ 
ἤπιδὲ τὴς πσϑὸς ζοιᾷβ πατέρας ᾿ἐπαπελίας “γνομδίης εἰ σσὶ τοῦ 
Θεοό, ἕφηκα κρινομδμος, εἰς ἰὼ ὁ δωδεκάφυλον ἡμὴμ: αν ὡ»-- 

Τέν εἸου νυχ Τα 1. ἡμέραν λοτρέυον ἐλπίζει ἈΦΟΤΟΙ ΤῊ στ " ζτϑὰ ἧς 

ἡ πίδὸς ἐν κοι λούμαι, βασιλᾷ Αχρίπαα , Ἰσο ΝΠ] ἰουδωιων. 
᾿ς ἀπιςον κρίνεται «Ὁ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροις ἐγείρει; ἔγω μ 

ον ἐδυξα ἐμωυτῷῳ χσθὸς ὃ ὄνομιαι ἴησοΐ Τῷ Ναζωραιου δὲιν 

πολλὰ ἢναντία ρϑξ αν"ὃ νὰ ἐποίησα ον Ἱεροσολύμοις, "ἡ πολ- ἑ 

λοιᾷ τὴν ἁγίων ἔγω Φυλακοῦς κατέκλεισε, τίου) κϑαὶ ὧν δρ-, 
Ἐ γμιερέων οἰξοισίαν λαίξων ; δω αἰρουμδυ ὧν τὲ αὐτῶν κατίυεἶκα. 

ἠδ. λα 
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ΩΝ ΑΠΟΣΎ. 363 
ψῆφον" καὶ πσαὶ ταὶ σίυα,γωγαις πολλακές ἡιμωρών αὖ-- ὁ 

ποις ἰω αἱ}: καζον βλᾷσφημειν “«ΦῬλδτως ΤΈ ἐμμμιωνόμϑιυος αὐ-- 
Ὁ 59 ς ΙΕ ἀν ].:. ᾿ “. ολ. ; 3;: 

τοῖς, ἐδίωκον ἕως "ὃ ἐς τὰς ἐξω πόλεις ἐν σὶς ὦ πορδυομϑυὸς εἰς 
λ .4 52 ὥπύ αι 3 ΟΝ ΡΥ" ἘΠῚ ὦ 

“Δαμασκὸν μεν ὀϊξοισίας νὴ ὀἰχιῤηπῆς Φ δα τ΄ Φρ,ΡΕΩν, 
δ} 1: τ λλεκλὶ “5 ; “" εἰ: 3. ! ᾿ς ΑΥΩΝΜΦΌΧΩΣΟΙ ᾿ 

ἡμέρας μέσης, Τὶ ΖΦ ὁδὸν εἰδδν, ῥσιλεο ἐβανοϑεν ὑπὲρ Τ᾽ λαμ 
! φ΄. ΘΝ ι Ἐν. ΚΤ ἃ 

χαρότητα ἅ ἡλίου, αἰϑαλομψαν με φῶς νὴ (ὅσ (υὺ ἐυιοὶ πο- 
ρδνομδύοις ἐπαύτων δὲ κα πεσόντων ἡμὴ εἰς Ὑ' γέου, ἠκουσοὶ 

Φωνίευ λοιλουοῦ τϑὸς με, λέγουσοιν τὴ Ἑ(ραϊ δὲ διαλέκτω, 

Σαοὺλ Σαϑλ,ῖὸ με διωκαίς: σγι ληρον σοίχοοθς κάνίδαι λοικτι-- 

ἕν. ἔγω ὃ ἦπον, Τίς εἰ Κύρκε. ὁ ἢ εἶπεν, ἔγω ἄμα ἴηζοις ὃν σὺ 
διώκεις. δλλὰ Δυάςηϑι, ΩΣ, ἐπι υ; πόδας (ου- εἰς ζούτο γὼ 

ὠφϑίω σοι, χαδογήοσοιοϑοι σέ ὑπηρέτίω ῶ μδῤτυξφι ὧν τε 

εἰσδὲς, ὧν τε ὀφϑήσομιαι (οι, ὀξαιροὐυμδιυὸς σε ὡκ “Ὁ λαοί" ". η: 

ἐθνῶν, εἰς οιὲ νιῶ σε᾿ Σστοσέλλω᾽, δὐδιξαι ὀφϑαλμοιᾷ αὐτῶν, Ὁ 
οἰ χιςρέν αι Σστὸ σκότοις εἰς φὼς, (οὐ) τὴς ὠξοισίας Τῷ σωτανὰ 

σι ᾧῷ Θεὸν, “Ὁ λοιξειν αὐτου; ἀφεσιν ὡμιδρτιῶν͵ νὴ κλῆρον ον 

Οις ἡγιασμένοις, πίςη Τῇ εἰς ἐμέ . ὦϑεν, βασιλεὺ Αγρίπαα, ἔκ 

ἐβυομίω ἀπειϑῆς τῇ οὐρανίῳ ὀπασίᾳ, δλλὰ Οἱϊς ἐν Δαμα- 

σκι πσϑῶτον Καὶ ἱερο(ολύμοις, εἰς πῶ σεν τε τίω γωραν “ ἴε- 

δαίας, καὶ Τὶς ἐθνεσὶν ᾿ἀπαηλλων᾽ μετανοῆν, καὶ οἰ πιςρέφειν 

εἰ χὶ δ. “Θεὸν, ἀξίῳ ὁ μετανοίας ἔργα χορφίοσονταξ. ἕνεκα Ἴω:- 

τῶν μέ οἱ ἰουδοῦοι συλλαξομῆροι ον τῷ ἱερῴ, ἔπειρῶντο δια»- 

χάοασοιοϑαι. Ἐπικουθίας οαὐ τυγῶν τῆς «σα ἢ Θεοῦ, ἀγδα 

Φ ἡμέρας ταῦ τής ἕσηκα, μδρτυρουμλυ(Θ» μικρῷ τε καὶ μεγα- 

λῳ, οὐδὲν ὠκτὸς λέγων ὧν τε οἱ χσϑοῷηται άλησαν μ ὀντῶν 

οἰνεάϑοι (αι Μωσης, εἰ πο ϑητὸς ὁ ΧρΑςος, εἰ σόφτος ὡς δμα- 

σεύσεως Χγ. ων φως μϑμᾳ καϊατέλλειν Ἴῳ λοι γὰ Όις ἐθνεσι. 

Ταῦτα 5 ἀμ Στολοηοὺ μέσου ὁ Φηςος μεγώλη τὴ Φωνὴ Ξ' 

Φ᾽, Μαννη Παυλε, ζ πολλά σε "ράμμωτα εἰς μανίαν «ἰθι- 

γρέπει. Ο δὲ͵ Οὐ μαλνομιοι, Φησί, κράτιςε ᾧΦῆςε, ΣᾺ Σληϑέας 

Και σωφροσζώμης ῥήματα Σποφϑεήομαι. οἰ χίςαται 7) «οι 

Ούτων ὁ βασιλδὺς, πσϑϑς ὃν (ὃ ποῦρ ῥησιαζουδρος λαλῶ" λαν-- 

ϑανειν γὸ αὐτὸν ι τούτων αὶ πείϑομιαι οὐδὲν. εὶ γωρ δξιν ἐν γω- 

νίᾳ πεχυδογμένον Φηο. πίςεέῦεις βσιλο Αγρίπαια τοῖς χθ9-- 
ΓΗ, 

ΚΦ. Α 

Κεφικα Ἑ 

ὀ ᾿ 

“- ..».».. κ͵ὶὰ λων, δ᾽ πων υκρῦδε δὰ... .. («μα μα οὐ ὦ 
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Φήταις; δἶδα ὅτι πισεύεις. Ὁ δὲ Αγρίπαας τϑθς ὃν Τπαυλον 

ἐφ" ὀλίδῳμε πείϑης χριρίανον γδϑυεάχ. Ο: δ Παύλος εἶπεν, 

Εὐξαἰμίω δὺ νυ πὸ Ὁ Θεῷ ὯΝ ων ὀλίδῳκι ον ἐπολλῳ᾽ οὐ μόνον σὲ 

β δ λλα ὑυαι ἡ παύτα Οζι ἀκούοντας μϑυ σημερίῷ, οϑυέσϑεει Ὅιου- 

τοις ὁποῖος νῆες: εἰμι, αὐρουτος τω δεσμῶν Ουτων. Καὶ τωῦ- 

τὰ εἰπόντος ὠυῷ ἀνέςη ὁ ὁ βασιλέυς καὶ ὸ ἡγεμῶν, τέ Βερνήκη, 

χοῦ οἱ συϊιαϑύμδρο αὐτοῖς, κ᾽ ἀναλωρὶ σοιντες ἐλοὶ λοι ποδὸς 

δλλήλοι, »λέλοντες, ὦτι ἐδὲν ϑανώτου ἀξιον ἡ Ἶ δεσμῶν τϑεὶσ- 

σά ὁ λύϑεθοπος ὧι. Αλρίπαας: η  Ἱᾧ Φήςω ἔφη, Απολελύάχ 

ἐδωματο ὁ λύϑρωπος ὥστ, εἰ μή ἐπευυλητο αὐ 

Ὡς ὃ ἐκρίϑη ΤΡ "λποηλεῖν ἡμας εἰ ἱτωλίαν ὐἰαϑρεδιδδαυ 
τὸν τε Παυβον κα ίενας ὁ ἑτέροις δεσμώτας ἑκατοντοίρχη, ὀγό-- 

ματι Ἰουλίω, απείρης Σεθαςης. οὐ ηραντες δὲ πλοίῳ Αδρα- 

μυδίωῳ. πμδμοντες πὶ πλεῖν ζι κ' τὶ ίω Ασιαν τόποις, δυή χθι- 

μδυ, ὑγπρπδυειιημεν Αραφάρχου “ωκῶΝ Θεασαιλονικῴως. 

Τὴ τε ἑτέρᾳ κατήχθ ᾿γθημδυ εἰ εἰς Σιδῶνα. Φιλανϑρώπιος τὲ ὁ ἰού- 

λιος Τῳ Παύλῳ λρισα μὴν» ἐ ἐπότρε ἐψε τϑθς φίλοις 'πο- 

ρδυϑεντα, οὐπημδηείας τυχεὶν. Κακειϑεν ἀναχθέντες ὑπεπλύ- 

σεεμῆυ πίω Κύσεον, δια δι ἀνέμοις ὦ 6 να ΐέοις. Τὸ, τὸ 
πέλοιδος χτ τιηἰω Κιλικίαν Κα] Παμφυλίαν διαπλόυσαιν- 

τες, κατήλϑομδυ εἰς Μύρῳ ἦ Λυχίαρ' ΣΣ ̓όύρων ὁ ἑκατὸν-- 

Ὥαρχος πλοι( Αλεζανδοῖνον πλέον εἰς τ ἱτωλίων, ᾿ὡνεβέ: 

Θασεν᾽ ἡ ἡμας εἰς αὐτὸ. Ἐν ἱκαναῖς 3 ἡμέραις ἐραϑυπλοοιῖπες, Ω 
μόλις υόμϑυοι κτὶ χίιυ Κυίδὸν, μη σσεοσεῶντος ἡμας ὡ ἀγέ- 

μου, ὑπεπλόυσοιμδρ τίω Κρήτέουκο Σαλμωνίωυ μόλις ἔπα- 
ἰμον κα ᾿υϑυοι αὐτίευ, ἦλϑὺ μὸν εἰ εἰς τόπον ζιγὼ καλού μδρον ἱμὰς 

λοις  λιμῆσψας - ῷ ἐπα [ω πόλις Λαάσαϊα. ἱκανοῦ δὲ ἀξόνου 

διαηβυομδύου, ὁ δ ὄντος ἤδη ὀλισφαλοιξ δ 75 ηλοῦς, διαὶ καὶ 

τίω νηςείων ἢ δν αὐρεληλυϑέναι, παυρηνᾳ ὁ ὁ Παύλος »λέγων αἱ- 

τοῖς, Ανόρες, ϑεωρῶ ὃ 0Τί μῃ Ὑ ὕδρεως καὶ πολλῆς ἔην ἃς ου μό- 

ἊἝ" 75 Φόρτου κο Κα] ἧ πλοίου, λα ὦ τω ψυχῶν ἡμὴ μμμ 

ἐππῦαι ῷ ἥλουν. ὁ δὲ ἑκατόνταραθς Ἴῷ κυβερνήτῃ χοὶ 

ναυκλήρῳ ἐπείϑετο μάλλον, ἦ τοῖς χὑχὺ ΤῈ Ὁ Παύλου Ἀλλ. 

νοις. Ανδυϑέτου ὃ 5 τα  λιμῆμος ὑ ὑπαάρλοντος χσϑὸς ποροιχάμα- 

4 μεγάλῳ, ἃ 

1 ἀποηλέιν τις 

αἶδὶ τ ταῦ. 
λον εἰς. ε 

2 παρεδγδὸυ, 

".1α 

7 μιβλλονῦι πλ]) 
ὄχι ποις, ἡ. 

4 πορθιλέν- 
7]. σἹ 

{ κατήχθη- 
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δ δυεβιίξασῃν 

“ἢ.! 
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σαν, οἱ “λείοις ἔϑεντο βελίω, λύάλχϑίοϑαι κα κεῖϑεν, ἐπως δύ-- 

γ μήπως. σἹο! 

8 ἔῤῥιψαν .σἹ Ια 

᾿ς ϑοὐδὲεμιας. ὦ 

1ῖο ὀκπεσω- 

ἀϑι. α.σγ.ε.8. 
μ᾿ 

ἀῶ ῳ καταντὴσευῆες εἰ εἰς Φοίνικα παδοιχμασαι ̓ λιμῆμα τ τῆς 

Κρήτης βλέποντα κοι λίρα ὟΣ κουτὰ ; χῶρ(ῦ. υὐτουπνόυσαιν- 

τὸς 3 νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κακῥώτηρέναι ἄραντες 

Ασσιν, εβρελέγοντο τίω Κρητέω. μετ οὐ πολὺ δὲ ξξαλεκατ 

αὐτὴς ἀύεμος ο τυφώνικος, 0  καλούμδιος δὐροκλύδων. ̓σαϑαβ5 

παϑέντος δ » πλοίου, Καὶ μη δια μόρου ἀντοφϑαλμεῖν τῷ 

λὐέμω, ὀἰηδόντες έ φερόμδθα. νησίον δὲ τί υὑποόραμόες κι-- 

λούμδμον Κλαυδύω, μόλις ἰχυσοιμδμ. σἰδακρωτεῖς ον ἐόϑεαι! ᾧ 

σκάφης, [εὺ α»ραδες, βοηϑείαις ΓΝ υὐσοζωννιιύτες τ Ω 

ηλσιον. φοξούμδροἰ τε μή εἰς τίω σύρτιν ὑπκπέσωσι, χαιλοι- 

σαντες ἢ σκό (Φ». οὕπτως ἐφέροντο. ̓Σφοόρως Ω ) χέμαζομέ- 

γων ἡμὴ, τὴ γεξῆς ὀκξολίω ὁ ἐποιοιίῦ το" Χο τι τείτι αὐτὸχά- 

ρὲς τίω σκϑυΐωυ Ὁ πλοίου ᾿ἐῤῥίψψαμὸν". μήτε ὃ ἑλίου » μήτε 

ἀφρῶν οἰλιφαινοντῶν δ. πλείονας ἡμέρας, χἠμιῶνος: τε Κι 0- 

λίψου ὀζιρειμδυου, λοιπὸ φίδληρειτο ἜΕΣ ἐλπὶς “Ὁ σωξι- 

ἀγὼ ἱὸμας. πολλῆς δι ἀσιτίας ὑπαραρύσης, τῦτε ςοιϑεὶς ὁ Ταυ- 

4 ον μέσωι αὐτῶν, εἶπεν, Εδ μδν, ω ἡ δὐδρες, πειϑοιρηχίσουν- 

τα μοι, "  λ άγεοδαι Ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαι " τε τὕβοαν 

του τίου οὶ Ἵ ὥμίαν. ἜΣ ̓ Ὅν φωνῶ, ὑμας ἀὐϑυμεῖν' 

Σσο( ολὴ » ψυχης᾿ οὐδεμία; ἐςου ἐξ ὑμὴν, “λίω 1 πλοίου. 

“Πές γα μι Τῇ νυκτὶ του τη ἀτίελος Τῷ Θεοό οὗ Εἰ μι, ἃ ῶ Καὶ 

λαιτρέυω, λέγων, νὰ ἡ φοξοΐ Γαυλε, Καϊσουρί σῇ δὶ π με: 

φηναλ᾿ Ὁ ἰδοὺ καχαθάςοι σοι! ὁ Θεὸς παύτας (ὧν: πλέοντας μζλ 

σοῦ. Διὸ δὐϑυμεῖτε λὐδρερ' πιςεύω Ν τῷ Ὁ Θεῴ, ὃ 0ΤΙ οὕτως ἔςουι 

καυϑ» ὃν ν ὅϑπον λελοίληται ἼΡᾺ εἰς νηίον δέδια δέ ἡμας ὡκπε- 

σε!ν. Ὡς δὲ τεοσαιρισκαιδέκατι νὺξ ἐυ 670 , διαφερομδυων 

[ἐμὴ ἐν τῷ Αδρίᾳ κ μέσον τῆς νυκτὸς, ὀξεύῥοο οἱ γαυται 

«ϑδϑσοιγήνζινα αὐτοῖς χώραν" Ὁ βολίσαντες ἄρον ὀρίυας ἐἰ εἰς 

ΚΟσὶ βεαχυ 5 ) δια ςή σεντες "Ὁ πῶώλιν Θολίσοες νδῦρον ὁ ὀργιας 

δεκαπέντε φοξοὐμροι Τέ μήπως εἰς ῥαλεῖς τὸ τόποις ̓ὀκπέσω- 

σιν. ὡμί πρύμνης ῥίψαντες ἀξκύρας τὸ ἐμάν: ηὐλοντὸ ἡμέραν ᾿ 

ΤΊ Τῶν δὲ ναυτῶν ζυτοιώτων φυγεῖν ὠκ οὐ πλοίου καὶ 

χαλουσουτῶν τίωω σκουφίω εἰ εἰς 7 ϑαλϑίδσοων χυεοφάσῳ ὡς οκ 
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ὥσθϑρας μδηοντῶν ἀβωραρ: ὀκτείνειν, εἰπεν ὸ [Γαῦλος τῷ ἑκα- 
τούϊαυρ Χο ὶ Ὅιϊς οραπιώταις, ἕν μὴ οὗτοι μιείνωσιν ον τῷ 

πλοίῳ, ὑμεῖς σωϑέευαι ου ̓ δαυαϑε. Τότε Ω σραΐεωται ἃ ἀπέ- 

κοψανΐαὶ λϑινία τς σαφής, ὦ εἰασοιν αὐτί ὑκπεσειν. ἀἄχϑα 

δὲ οὗ ὑ ἔμδιηον ἡ ἡμέρα γάνεόϑοιι, πουρεκώλεὶ ὁ Παῦλος ἅπαντας 
μεταλοιθειν᾽ ζφφης, λέγων, Τεασοιρέσκαιδεκοίτέμυ σήμερον 

ἡμέ ρων τοεϑσδοκωίϊες, ἀσιτοι διατελείτε, μηδὲν χοδοσλαξὸ 0-- 

μϑροι. διο «ρακαλὼ ὑμας πτϑϑσλαδειν ξοφῆς' ζυτογαρ 

τσϑθς τῆς ὑμετέρας σωτῆρας ὑπαρχφ᾽ οὐδενὸς )ὦ ὑμὴμ θρὶξ 

ὧκ τῆς κεφαλῆς πεσείται. Εἰπων ὃ δ) Ἴαυτα κα ̓λαξωνο ονρ τον, 

δ χαρίφησε τυ Ὁ Θεῳ ς ὀνώπιον παιντῶων κὰ κλάσοις ἤρξατο ἐοϑίειν. 

δὔϑυμοι ὃ ὁ ϑυόμϑρο, παϑτες ἐχοι αὐτοί ὶ πϑεϑσελαίθοντο ζοφῆς. 

ἤμδυ δὲ ο» τῷ πλοίῳ αἱ πέσοι ψυχαι. διακόσιαι ἐδ δομυηκον- 

ταίξ. κορέεϑέντερ 5  οφῆς, ὑκούφιζον τὸ 1) πλοιον οὀκαλλόμες 

νοι 7᾽ φῶ εἰς τίω ϑαλδόσαν. Οτε ̓  ἡμέρα ἐγήμετο, ἢ τ γῶν Ξξ 

ἐπεγίνωσκον" κόλπον δέζενα, κοιτενόοιι ἔλϑντοι αἰγιαλὸν, εἰς ὃν 

ι ἐδελόυσαντο , Εἰ ἰ διιυαρτο, ξώσο ὁ νὰ πλοιον. Ω τ άδωρας 

φἷομελόντες εἰ ὅων εἰς 7 ϑοίλοιοσοιν, ἅμα ἀυέντες τας ᾿δώκῖς δίας 
γ: πηδαλίων χα! ἐπαραυτες “ὃν ̓ ϑργέμονα τῇ τῇ πγεούση, κατίδοι 

εἰς Ἂν ᾿αἸγαυλθν. Περαπεσυντες: ὃ εἰς τόπον διϑείλαιονον, ὁ ἐπώκει- 
λων τ γαῦν : καὶ ἥ δ τυϑοῦροι ἐρείσοισον ἐμεινέν ἀσοίλέυτος, 
ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο τ τῆς βίας ' κωμάτων. Τῶν ὃ ̓οραΐεω- 
τῶν βουλή ἔϑέυετο ἵνα Ὅιῤ δεσμώτας Χιποχτείνωσι, μὴ ἴες ὠκ- 
κολυμβήσοις δια φυνοι.ὁ ἣν ἑκατόνταρχος βουλο μδμ δια- 
σζω στω! 5 ἸΠαυ λον, ἐκώλυσεν αὐτοιᾷ 5 Οουλήματος, ἐκόλδυσε ́  

οι; δαυαμδροις ̓ ωλυμν »δποῤῥί αῆϊας πρώτοις γὴν 
ἐξιέναι, ὦ ὅις λοιποις, οἷς ὙΠ ὅ.ι σανίσιν, οι 5 , ὦχι νων τ 

ΟΣ Ζ' πλοίου κὶ ὅτως ἐγένετο παιντοις δα σωϑέεαι οι ἢ γ γίω. 
Καὶ διασωϑεντερ᾽, τῦτε ἐπεγνώσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος κα-- 

λέίται. Οἱ ὃ ̓βώρξαροι πουρᾷγον οὐ 5 τυχουοῦ Φιλανϑερπίαν 

ἧμιν; ἀνάψαντες ὃ πυρῶν προσελαιξοντο παντας ἡμας, δια ὴ Σ 
ὑετὸν ἢ. “ἐφερώτα κὶ Ὁ δεοῦ “ὃ ψυλθς. Συφρέψαντος ἢ ἡ 5 ᾿ Τπαύλῃ 
Φρυχαενων᾽ πλήϑος ἴοι ἴχιϑεντος Ω ́ πυρὰν, ἔχιϑνα᾽ ὡκ Δ ἢ 
ϑέρμωης ἐρλθῦσν κα ϑέλψα τῇ τῆς χάρος αὐτῷ. ὡς δὲ εἰδὸν (ὦ 

᾿Φνὸς, μὰ 
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βωρβξαροι κρεμαμδυ(ῦ Ω5 ϑηθίον ὡκ τῆς χέρὸς αὐ: ἔλεγον 

τϑϑς δρλήλοις, Παντῶς Φονεῖς ̓ὅξην ὁ ἀύὔϑεθοπος δεῖ, ὃν δεου-: 
σίυϑέντοα ὧκ ὡ ϑαλαίατης ἡ δέν ζω ὁ 5“ ἔασεν. ὃ μὴ ουν δύτοτι 

ψάξας “ὁ ϑηθίον εἰς τὸ πὺ "ρ, ἔπαϑεν δὲν κακόν" οἱ ἢ  πϑεϑσεδὸ- 

κῶν αὐ ἐμδηεν πἰμιχρεοις, ἡ κωταπίτῆφν ἀφνω νεκρόν. ΩΣ 

πολὺ δι αὐτῶν χοδοσιδοκῶντων, ᾧ ϑεωροιὼ τῶν μηδὸνά ατοῆτον 

εἰς αὐτὸν γινόμδμον, μεταβαλλόμδροιϊ ρων Θεὸν τρβϑι ΚῊῸΣ - 

δεῖς ξεν Σ᾽ τόπον ὀκαῖνον ὑπή ἡργέ γωδία τῷ ζυδϑότω Φ νήσου, 
ὀνόματι ̓ Ποπλίῳ, ὃς λὐαϑεξωμῆνος ἡμᾶς βᾶς ἡμέρας Φι- ; 

λοφρόνως ὀξίνισεν. Εῆυετ δὲ ἢ πατέρᾳ τὰ Ἰποηλίε πυρέτοις 

᾿ δυσεντεράᾳ σίμυεχομδυον, καυτοικι ας, τϑὸς ὃν ὃ Παυλος 

εἰσελϑῶν Ὁ ὁ ππερσευξάμϑρος, οὐ χιϑεὶς ταῦ χείρας ἀνπὸ, ἰὰ [ά σοντὸ 

αὐτὸν ζούτου οιυ ἢ γγμομδυε, ὁ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀεϑενείας - 

τῇ γήσω , ἀυξϑσήρχοντο, Ο ὀθεροιπεύοντο, οἷ Ἢ ἡ πολλαὶς ἕεμιαις 
ἐπίμυησοιν ἡμᾶς, 7 ᾿ φϑανομδθοις ἐπέϑεντο ᾶ συϑὸς τ χρείαν. 

Μετὰ δὲ ρεῖς μίωας "Δὐηγθημδος ον πλοίῳ αὐρακεχίμα- 

κότι ον Τὴ νήσω ̓ Αλεξανδρήῳ, «οασήμω Διοσκούροις καὶ 

κατα χθέντες εἰς Συρφικούσας, ἐπεμοίνα μδυ ἡ ἡμέρας τρεῖς" ὅϑεν 

αἰδιελϑῦντες κατίευτησου δ εἰ εἰν Ῥήγιον, κοι μὰ μιανήμέραν 
ὀλιλυοιδρενὸ γοποῦυ δευτέραιοι ἤλϑομεν εἰς Ποπόλοις. ὃ εὗρον- 

τες ἀδελφοις, φρρεκληϑημδι᾽ ἐπὶ αὐτοῖς ὀπιμεῖναι ἡ ἡμέ βρ) 

ἐπα, ὦ ὅτως εἰς 1 ὙΡωμίω ἰλϑομδρ. κα κέρθεν - ἀδελφοὶ ὀχὸα Δ 

σαντες ἴω δὰ ήμι! ὀξηλϑον. ς ἀπεντησιν ἡμὰν ἄχεις Απαίε 

Φὸρᾳ Ω Τοκὼν (αθορνὼν: οιζ ἰδὼν ὁ Παῦλος, θὐχαιριφησοις τῷ 

Θεῴ, ἐλαε ϑαίρσος. ὅτε δ ἠλϑομὸν εἰ εἰς ῥωμίω, ὁ 0 ἑκατόνταρ- 

δϑς πουρέδδυνε (ὗν " δεσμίοιξῳ ορατοπεδάρχ δὲ Παύλῳ 

ἐπετραπη μδειν ἐῤβιὲ ἑαυτὸν, οἷν Τῷ Φυλοίασοντι αὐτὸν ςρα-- 

πῶσ. Εγω ετὸ σὲ μῷ ἡμέρας ῥὲις ἘΠ καλέσοιας "ὃν Ταυλον 

(ὗν. ὀνταρ Ἔ ἰουδαι ων χοδϑθηοιζ' σἰμνελϑοντων ἣΝ αὐτῶν, ὑλέ- 

γς χυϑδὸς αὐτοῖς, Ανδρες ἀδελφοὶ, ἔγω ᾿ οὐδὲν ναγπον ποιήσας 

Ἴαι λαῷ ἢ ἢ τοῖς ἐϑεσι εις παΐφοις, δέσμιος οξ ἱεροσολύμων 

παρεδοϑέω εἰ εἰς τα χεῖρας Υ Ρωμαιῶν, ὁπινές ἀνακρίναντες Με 

ἐξελοντο Σπολῦσουμ, δια, η5 μηδεμίαν αἰτίαν ϑαγάτου ὑπαίρχήν 

ςΨ ἐμοί, ̓ἀνπλελοντων δὲ τὶ 1 ἵπόδι ὧν ἰιῤαϊκα ϑίω ὅλικαλε- Ἐ 

- 
Ἴ 

Ἕ 

ἃ 

ΠΝ 

Ε᾿ 
Ὡ 



Ὡ ΠΡΑΞΕΥ͂Σ ἘΘΙΝΌΑΙΤΟΣ Τ. 

σὰοϑοι Καίσουρα, οὐχ ὡς ποῦ ἐθνοι; μου ἔχων. τί κου τη) Θρησοι' 

διὰ Ἰαυτίω οι ὺ πίω αἰπιαν αὐρεκαλέσο ὑ ἜΠΙΟΝ ς ἰδδιν κὶ Ό ΖΘ 9σ’- 

λοιλησαι!' ἕγφγεν Ἂ Φέ ἢ 'δὸς ΤῈ ᾿ Ἰσραήλ τίω ἄλεσι  αυτίω 

αὐϑέκειμμαι. Οἱ δὲ χσϑθς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὗτε γρώμματα 

αἷὸὶ (δ ἐδεξάμεθα χαὸ τῆς ἰουδαΐας, οὔτε εβραγυόμδυὶς 
ὡς ἀδελφῶν πῆ Πήειλν ἢ ἥ ϑαλησέ παῖδα σοῦ πονηρόν. ἄξις- 

ἢ μδρ: Ω ΤΣ (6 ἀκούσει ἃ τ Φρονεῖς" “θὰ μϑ ΧΩ τῆς αἱρέσεως 

Ταύτης γνῶςον ὅξιν ἡ ἡμαν ὅτι ποτα χοῦ ἀντιλέγεται. Ταξμδυοι 

Ζ, δὲ ἀυπὸ ἡ ἡμέραν, ἧκον χσϑός αὐτὸν εἰς πίω ξενίαν ηλείονες, οἷς 

ὀξεηίϑετο ΕΓ ΡΡΕ ὀμδυ Θ᾿ τ 7 βασιλείαν 78 δ: Θεοό, πείϑων ΤΕ 

αὐγοις ῳ ὡϑι τοῦ ἱησοῦ δστὸ τεῷ γόμιου Μωσέως (οι ἢ τσϑο-- 

Φητῶν, Στὸ τξφὶ ἕως ἑασερας. ῶ ὯΝ μὰ ἐπείϑοντο Οις λε- 

γϑμδύοις, οἱ Ὁ ἡπίσοιυ. ἀσύμφωνοι δε ὀντὲς τϑὸς ἀλλήλοις, 

ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου "βῆμα ἕν, πὶ καλῶς Ὁ πνέυ- 

μα Ῥ γέον ἐλούλησε διὰ Ησαίου τοῦ πιϑρφήτου χοσϑὸς ὗν: 

Ηἰσαΐν ΤΠ " παπέρας ἡμῦμ, λέρον, ̓Ποράλϑητ πρὸς (Ὁ λοιὸν ζυτον. ( εἰ εἰπέ, 

ΠΡΟΣ » Ακοι 1 ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ σἰυῆτε" Ὁ β βλέποντες βλέψετε, Ὁ. " 

μὰς Η» μὴ ἴδητε. ἐπαχειυϑη ὁ ἡ καρδια τῷ λοιοῦ Ὁ ζυτου κου Ος ὦσι 

ἡ α " βαρέως! ἤκουσεν, "ἡ Ὅοις ὀφϑαλμοιρ. αὐτῶν ἐκα μμυσαν, μή 
" ποτε ἰδῶωσι ζοις ὀφϑαλμοίς, Οἷς ὠσὶν ἀκούσωσι, ζ Τῇ ἡ καρδίᾳ 

" (ζγωσι, ὀλιρρέψωσι, κα ἰά τὰς μόν αὐτου. Γνῶςον οι ἔςω ὑ- 
μὲν ὅτι Ὅις ἔθνεσιν ἀ ἀπέροιλη Ὁ σωτήριον ὅ ᾧ Θεού, αὐτοὶ Ὁ ὁ ἀκού- 

σοῦ). Καὶ τούς εἰμ. εἰπόντος πη λϑὸν οἱ ὁ Τουδδι οἱ, πολλίευ ς- 

γτερ ὧν ἑαυτοῖς συζήτησιν. ἔμεινε δὲ ὁ ὁ παῦλος διεπαν ὅλίευ 
ον ἰδίῳ μιάχυμαῖε Σ "ὦ ἀπεδέχετο ποῦτας Οζι εἰρπορόνομδυοις 

πρὸρα αὐτὸν γυηρύοσων τίω βασιλείαν Π' ἄ' Θεοῦ, κὶ Ὰ διδάσκων ᾳ 
«δὶ ὅ Κυράςῳ ἱγ(οὐ Χραςού μι μῃ ποίσης ποιῤῥησίας ἀκωλύτως. 

ΘΗ ᾿ς ΡΨ ς 



ΠΑΥΛΟΥ ΤοΥ̓ ἀποστόλου 
ἘΠΙΣτολαάαὶ 

Πρὸς Ρωμαίοις. Πρὸς Θεασρελθνικαίς β΄. 

Πρὸς Κορανϑίοις ρ΄. Πρὸς Τιημόϑεον β. 

Πρὸς Γαλαταρ. Πρὸς Τιζον. 

Π ρος ΕΦεσίοι;. Πρὸς Φιλήμονα. οι 
Πρὸς Φιλιπατησίοις. πρὸς Εύραίοις. ἑ " 
Τρὸς Κολφασαεις. β β 

Αἱ ΚΑΘΟΛΙΚΑΙ ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ 
Σ [ ΟΝ ἃ ! 
Ϊωακωθου.. Ιωαννου τ. 

Πέζου (΄. Ἰούσα. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΓΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ͂ : 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ. ΟΝ 

ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΉΗΕΟΘΟΑ ἈΕΟΘΙΑ. 

ἐᾷ εὖ δι 

᾽Ά -Ξὐδὰ Ὁ ΔΑ: “ὲ, 

᾿ ΤῊ Ύ Ἀἢ ἘΣ ς 

»ΞΥΣ ν ἰδοῦν ὡδῖσαν «Μ ΕΓ » ἐν ὟΝ ἡ 

Βάσιλει τ’ ἰγαθὰ ΩΝ ἀαϊχμητη. 
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ΤΟΥ ΜΑΚΑΥΤΟΥ ΤΟΛΝ ΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ- 
ἂν ποὺ Κωνγςαντινουπόλεως οὐ Χρυσοφύμου 

εἰς πάσοις τῷ [Παὐλου ἔπηφυλας. πσέθλουος. 

-- 25: (ΞΕ: 
ΟΝ ; σίου Παύλου, καὶ κα 9 ἐκοίςην ἐσ δὸ μόδὸ δὶς πογχάκις

, χαὶ ποὶς Φ τεέϑα- 

ἃ 25.323. "ΝΜ ὸ Ὁ ς 9 ι ; - 

νῶν χις, ἡνίκα αὖ μδ)ρτύρων αἵγάων ὄχιτελαΐυϑυ μλήμας χαιρωγυϑὺ Ὁ σαύλπι
 

Ἐνχ΄ ορς  ιαολαύων τὴς πῆϑυ μα τικῆς, Καὶ δηάψιςα, 91 χαὶ ϑερμ θη ομσι ᾧ πί
θω 

ὑφ ΣΟ 

ΟΥΝ Ε ΧΩ  Σ ἀκούων λῤαγινωσχουϑέων “ὦ Ὡπςολών τὸ ΟΝ 

" ὩΞ  σ ὦ 
ΩΣ φωάζροϑαι κὼ δια λύγϑεῦρον ὁρᾷν" ἀλγῶ ὃ τὶ ὀδιευῶμοι, ὅτι ὃν ὀὔδρα Οὔτον οὐχ 
ὥπϑυτες ἴσασιν ὥς αὖ εἰδέναι χρη, δον, οἵντως πἰνὲς αὐτὸν ἀγνοῦσιν,ὡς μ᾽δὲ 

ν᾽ ὄχιςολων 

᾿ ξόριθ μὸν εἰδέναι σαφῶς ζουτο δὲ γίνεται οὐ δ οι ἐἰμαδίαρ, δλλώ τοδὶ ὦ μὴ βούλε- 

εϑαι σεουεγώς ὁμιλάν τω μακαδλῳ Οὐτω- οὐδὲ ὙΣΡ ἡ (μεῖς ὅσου εῆίσμεν, εἰπτέρ τίνα ἰσμζεν, 

δὲ δὐφυΐα» χαὶ ὀξύτητα διανοίας δήτιςοί μμεδοῦ δλλὼ δγοὶ τὸ σζερἐγως ἔγεοϑοι ζ  αὐδρὸς, 

στφφοῦρα. διακεῖοϑαι (σῶ99 αὐτίν «( γὸ δ φιλουνϑρων,ασοϑ τ ὀηλὼν ἐπόρτων, οἱ φι- 

᾿χοιῶτες ἴσασιν͵ ὧπε δὺ μεριμνῶντες αὔτοις: διτὸρ μακάειος (ὅσ! οὐδεικνύμϑμος ἔλεγε Φι- 

λισιπήσίοις, Καϑως δίκαιόν ὅν ἐκ ζουτο φρονήν ΤΣ ὑμῖν, [σ᾽ ὁ ἔχφνι με οὖν τῇ καρ- 

δία ὑμαῖ, ἐντε (ς δεσμοῖς μου, χρὴ τ τῇ διπολογία. χαὴ βεξαιωσά (ὁ 
δὐατἰελίου. ὥςτε κἂν 

δεῖς θέλητε μτ' χορϑϑυμίας κσϑοσεχά ν τῇ αὐαγνωσά οὐδενὸς ἕτερφυ δεὴ 
σεαϑε" ψευδὴς γὼ 

Οὐ Χοιςού λθοος εἰπὼν, Ζητεῖτε "ὦ βὑρήσετε,κρούετε χοὰ ἀὐοιγήσεται 
ὅ μῶν. ον, ἐπειδὺ ΩΣ 

πλέον ἡμῶν ΔΜ οὐζω γὼ συχχέχϑϑυ ων ἢ πω δοοφια, 
χα] γίω αμκῦς ὄχιμδα» χὴ) οἰχιας 

ασοϑνοιαν αὐεδέξαντο, καὶ δου ἴου"» Οὔκ δῦ λῤαίοριντο δλοῦς ἑαυτουὶ δοιωῶ αἱ τ πόνῳ ἴουτω, 

«δὸς “ριῶ ὃ χκαξφν Ὁ 4,3 ἑτέρων συχλεγωτα διαναφητε, χαὴ τοσα πίω δΔἰσπτονεΐμθῳτε 

᾿αὐουϑέωυ τῇ ΟΜ λελρ δρῶν ἰκροασέ «σὴν τῇ Ἔ γϑη μάτων συχλογη" εἰ ὮΝ αἰδιρον ηοστιό.. 

ἴω ὠπαῆσαι “ϑϑ᾿ ὑμδὴν μάγου, δλλ᾽ ἀγαπητὸν αἰ" τοσταὺ τέων θεοῦ δότε. τοὶ ἜΥΒ 

πευϑονζα μύοία ἔφυ κακαὶ, Ἐπὶ τῆς ΤΜ γραφῶν ἀγνοίας . ον τεῦ εν ἡ πολλὴ Ἢ ἀἡρέσεων 

᾿ἐθλαφησε λύμη οντεῦ εν οἱ ἡμδηηνϑμοι (οι, αν τεῦ ων οἱ αἰκερδεῖς πόγοι. ὡ ςτὸ γὸ οἱ  φω- 

τὸς ζουτου ἐφερημϑμοι, σἕκ εἰ ἰρδὼ βα δίσφαν, ὅτως οἱ πσϑὃς 
δ ὠκτίνα, δὴν ϑείων μὴ βλέπον 

τες σραφών, πογλῶὼ αλαϊκῳ ἧνται χϑὴ στευεγὼς ἃ πόρῳ, ἅτε δὴ οὐ σχότῳ χαλεπω τέρῳ 

βαδιζντες. ὁπ3» ὕα, μὴ γίρηται, Δ οίξωμϑυ ζοις ὀφθπιλμοις ασϑ39 
τίω λα μπηδόνα, τὴν ὦ.- 

ποςολικϑὰ ῥη μϑίτων. χα ΝΣ ΤΩ ν ἥλιον ἔλαμψαν 
ἷξ ζουπου νλῶπα «καὶ Μίλων εἰ:- 

πϑϑτων ἐπλεονέκτησε ᾧ τῆς διδοισκόλίας λογώ.. ἐπειδὴ γ «ἰθεοσότερον αὐτῶν ἐκ9- 

πίασε, πολλζω χαὶ (ὁ πγϑυμαὸς ἐπεασείσατο τίωω ϑριν. χαὴ ζὔ»» 
οἴκ πὸ ΤΨΜ Ἐχιςολών 

᾿ϑιϊο οἰ ζομοη μόνον, δ τοὶ ἰπὸ δ" πράξεων. εἶ γδνο που δὺμηγϑοίας ζέῦ χαιοθ6., αὐτῇ 

πϑρταχοῦ πιΡρεχωρϑιω. 879 χαὶ Ερμϑς δ᾽ ονομίζετο τ σοὶ 
ζοϊς αἰπίςοις, Δ᾽ Ὁ τῷ λθορυ 

καταρ φ!. Μέμρνονζε Ὁ. εἰς τἰοὺ Ὡιςολϊὼ κατίεναι ζχυ τίου, δ ῥα ἴκφμον χαὶ ὧν χρόνον εἰπεῖν 

καὶ ὃν ἐγρώφη.οὐδὲ ὙδΡ ὡς τρ οἱ πολλοὶ γομίζουσι, αυδ9 πασῶν ἡμόνων ζεὴὶν, θηγὰ τἷἶν 

υϑὴ πὸ Ῥώμης γραφσών αὐϑϑτέρῳ πασῶν, “ν᾽ δὲ ὀλλων ὑφέφφι, εἰ χαὴ μὴ πασῶν. χαὴ 

δαὶ ασρὸς Κορινθίους ἐμ φότεραι το ζώτος εἰσὶν ὠπεφαιλνϑύαι " κοὴ ζοῦτο δέον ἀφ᾽ 

ὧν ἐν πω πέλά αὐτῆς ἔγραλψιν οὑτωσὶ λέγων, Νωὶ δὲ πορϑυομϑη 
εἰς Ιερφυσοιλήμ διαχθ-- 

γαΐνζοις ἁγίοις. δὐδόχησε ΝΣ ΜΜακεδὸσι χαὶ Αχαῖα κοινωνίαν πἰνεὶ ποιήσαι εϑωι εἰς ζοις “σω-- 

“χοῦς δ ὥγίων τὴν οὖ Τερουσαι λήμ, ,. Κοριθιοις 5 ἔχιςέχλων, ἔλενν, Ἑαλῇῆ ἀξιον Ὁ καῤμὲ 

πορδυεεϑαι ᾿ς σεκὺ ἐμοὶ πορδυσοντα) ἸΟΣΣ ΣᾺ Σποκομιζοντων ἐκεῖσε ζῷ “χθλκατα, ζρῦτα 

λέγων. κεν δῆλον ἡνίκα μϑὺ ἀπέςελλε Κορινθίοις, αἰμφίθολον ζὼ ὃ τῆς 
ζυιαύτης ποδυ μίας 

άσιψ. ὅτε ὃ Ῥωμοίοις, ζω κεκυρω υϑύον λοιπὸν. ζούτου δὲ ἱμολογημδρου κα κεῖνο δέγλον, τί 

αὕτη μετ ἐκείνας Ιὸ Ὠχιςολή - χοὴ ἡ τατος Θεοσοιλονικεῖς δὲ ἐμοὶ δοκεῖ πσϑ9πτέρϑ. τησίοος 

Κορυθίους Ἐχιτολῆφε . χαὶ ὙΡ ἐχείνοις τσο3 τερ9ν αἰποςείλας, χαὶ ὧν τῆς ἐλεη μοσοούης 

β β Α.11. 

Ὁ μ ἐμοὶ φίλίω Ῥλτγοώσκων φωνίω), τῷ μωνονουχὶ πϑρόντα αὐτὸς δδ-, 



᾿,Ὁ Ἐπ ὃς ἘΎΡΣ φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γραφῷ 
ὙΠ  μ γεώϊθον τ ἐξε εἰς ὃ ἐγεοαῦ Νλίλοις: ἢ ΤῊ ῸΣ π᾿ Πρ ΑΚ Ν περ Οοὔτο αὐτὸ δυλοῖ, λέγων, Οἶδα γὸ Ὁ πσεϑϑυμίαν Οιυξς ἀδελφουξ"ηότε Κορλνλοις ἐπεφελλέ,χ) ᾿ϑυ τὸ αὰ ᾿ ϑύαςαι δἰτὺ πέρεσι, ᾧ ὁ ἠρ κὶ « μὰν κοὺ 2 μ(91 Μακεδὸσιν, δ τί Αχαϊα πϑρεσκ τα : ! [ ᾿ "Ἢ ὑμδα, ἰὼ χα ἦν φ ᾿αϑεσθα Εξ ὧν ἔδξεν ὁτὶ προῦτοις ἐκείνοις αἰεὶ ζούτυ ἀρ α το ΤΑΝ ἐν τ ὐμεωλιδιαδες ἐικἐ αμοοοευθδιπῷ γὲ ΦῬωβνίῃ ἃ Ξχυὺ Ὑ' θγ7τς0, εὐ δ᾽ Ρ . γη ζουτῶων ἃ αρλρςνε ᾿Τω : ἀφε-ν δχιςολίω ὁ ἰοῦη» δηλοῖ λέγων, Ἐπιποθὼ νὰ πόλεως δχτθας ζὠν ἱδνικαζου πίω ες ἸκέγυΣ πὸ Ῥώμης ἢ Φιλισιπησίοις ἔπέφελλα 

ΩΑ Ἂ ὦ 2 δὼ δος μι αι, πγόυ μιουτίκῦν. Ὥστὸ ὠμῆς ; ; ὦ ἰδῦ ὑμιαῖ, γα τὶ μιετεδὼ ὑμὼ γϑλισμια νῶν ἱ ἐν “ὃ Καϊζορος οἰκίας. Κ αὶ Ἑξραίοις 5 ᾿γέ φησιν, ἃ ασάζον ) ὑμιας οἱ ἅγιοι πκὰ τεῦ, ἐέριρ μα: ὃ ἡγχουξ. Καὶ αἱ τίωὐ καοὸς Τι- ἐχέϊϑεν ὁμοίως" δ19 φησι ἴους δἰστὸ δ Ἰταλίας , ὯΙ ἢ ὁ ἐφαίπῃ μοὶ θύκεὶ παῖς Υ ᾿ χὴ αὐτίωὶ πὸ Ῥώμης δεδεμϑμος ἔπεμψεν, ἣ ὸ ἐδῶ ὁ δος ϑοντῶ γοίνρ μόγεον δὲ δπτοολΐευ πὴ ἘΝ, Ε ΣᾺ ἤδη ασένδὸ μ(9..,ὺ ὁ χϑηοϑς “" ἐμῆς 
ΕΟ δ ϑχιςολοῖν Ἐ[)-κοὴ δῦλον ξἰπὸ τῷ πελοῖς, ΧΡ ' λὰ , Η͂ " ὃς ΟΝ δὲ Ι δὲ ἐκεῖ ὧν βίον καιτέλυσε, πτλρτί που δυλὸν δφΊν. 9 (τ λῥαλύσεως ἐφέσηχεν. πὰ σοί, ᾿ ΚΟΝ ΣΉ ΠΣ αὐτοῦ ἔγραψε, δ] κοὶ ἔλεγν, 9 

(δ 9ς , ἢ ΠΥ ἐγλυασοι ὴ δὲ [η(9 Χ οιςοί) τῆς αϑυτοι «σεὲς Κολαοσαςς Ως Παῦλος Ὡρεσφυτης,, γεου! ἢ χρὴ δέσμιος ἰὴ ἡᾶψη ἄλοις, ᾿ ΟἍ Τυνγικὸς ΠΣ ον ο ΘΑ ΤΑ βιεύβομεινηλν θις ἐξ λνορρ το δ σιν, αρέφῳ φς ΟΝ ΤῊΣ ἡσδϑτέροι" ἢ ἰουτο Ἔστὸ ΤῸ τελϑὺς τὶ ἀγαπητω ἀδελφῷ. ὀνήσιμος (σξ9 Ι εν» ἃ 9) ψα σε ὀγνησί μω τῳ πιςὼ ἡ ὠγαπήτα ᾿ 7 ς Ι! 
πόρτα γνωρλσᾷ ὑμῖν, ὃν ἐπεμι Ῥομοιν ν κτ τ ὁμώ- Ψ νι ΑΔ Ἷ ᾧ Ι γα, χίςολζωυ σζέυ εηκε- χο) οτί ΟΥ̓Χ ΩΝ δὲ Οὐτ ὦ καθ 5.0 ἀσϑϑς Φιλημο νον δ, ΣΉ ως ἐχείνῳ δῆλον ἀπὸ τῷ Αρχίπου ὃν γ} ἔλαιξ ε σεευεροὸν οὖν τῇ πσοϑς Φιλήμο τς 
γυμὸς ἐκείνῳ, δηῖλον στο τῷ βχ ᾿ ᾿ ᾿ » ΠΑΥ̓ [ ὡν διεγείρῴ σεως πῆς κι χορ Ονησίμου,, ἴον τον χα Κολαοσαευσιν δ πολλὰ εἰ 

᾿ λῇ ὴς το δοικλήσεως τὴς κι ΧΡ Ογή [9 ᾿ Ι “ ᾿ ν ᾿ Δοοχει 
ΦΆΘ αΣ θνλο με ὀφέπη ἀγα υὐησίψε ὅν Αι. λαιχυλείοιντωοι ται ππὸ ἀβμειδαι ὃ «ποὺς Ρωμαίοις. ΕἸ" οὖ Ὦ βίβλοις ἑτέραν δέ μοι χαὶ ἡ τασϑὸς Γαλαᾷαι καροπέρᾳ δ) φ; ᾿ ἱ δώδεκα, σζχ ἐφεξῆς ἀηγήλοις δγτεὸ 
3, ! αν ἣν οὐδὲν ἐπεὶ χὺ) οἱ ολψητω ὁ 2 “,“» ΄ 
ἐγοῖσι τάξιν," Αϑοῦ Ἶ περ δκηηίων ΕΝ ἩΡΡΕΙ ἐφεξὰὴς εἰσι κεῖ νϑμοι. ; ἍΤᾺ ὀγους,ἰχλα πολλῷ διεφηκότες πιγιλώνγεν τῇ ὃ βιθλίῳ ἷ ᾿πευφ᾽,, τ πολλοὶ 
ἐν ον ρῆΝς ίας ὦ Αγίαιος μ(Τ᾽ Τ' Τεζεκιλ ὁ Δανλ ασϑϑεφήτευ 4, τὸ πολ ΠΡ ἢ πηι ον, ΚΗδῤδιρα Ὁ. μτ ΣΙωναῦ ᾧ Σοφωνίαν, αὶ Του ὀῤοις δὲ ἀπϑυζα λιν ὅμως συνημμεένοι ὍΣΣ Γὰ Τοῦτον ὦ γγσόνῳ διεφήκουσιν Μηδεὶς ὃ πἥξερρον ἡτείοϑω Ἴὥτον “ὁ πόνον, μων αι 

: - ς σϑυτον 0 [ 8 πῃρ- 
Ι Η {3 Ἂ 

μα κρ υῆῆς δ  αὐτίω ἔρϑυναν' σευ τελᾷ γὸ ἡμῶν ασοϑεζα τὰ ἀῴνας ΤΡ τῇ δ Ἢ ᾿ἀδί ΜῈ ἐκ ἃ εὕσιν τι πῦρ αὐτῶν μδρ ἔχτφελλοντα, ξολαῖν γρόνος. ὅτὸν γὸ ἰδὼ Ρωμαίοις χαὶ Κα ολᾳοστοέυσιν “Ῥ Σ᾿ ἐλ Ἐν ἐκ ἐμείως δὲ ὑπὲρ ιν τῶν, δι ἐκέίεις εϑὺ μῷ' πορχῆε ὁ συίκατα ΚΡ ἦν πο 
οὐχ ὁμοίως ; ,.» ΄ ὃς (ὦ πίφευ τὰ δὲ ἀοϑενοιῶτα τῇ πίφῳ, πτοοσλαμίξανεοϑε, μή εἰς διακρίσᾳς ἀξλο σε ἀρ ὙΓΕΣ ἥ ὲ 

2 ! ; ; - ὠτζωυς 92 
φαγεῖν πϑδύτα, ὁ δὲ αἰοϑενῶν τς ράτιτι ἡνίαν ὑδε ἐραν, Μ' ςουχείων οἵ ὙΤῊΝ τὸ πλείονος παῤῥησίας, Ἐἰ γὰ νυν το τὸν κάτα Ὡρεγ τ ραν" 
χϑσμου,τί ὡς : “ΩΦ. Τα: κῦς' οὐ δὲν 0 αἡ]- 

ι ν δὸ» σῳ οὔκ ὦ τιμὴ ἔνι ασϑϑς πλήσμον Ὁ 
πόρτα εἰς φδοραν τῇ πο γῪ ὠθρμα» ᾿ ' νὸν; 5. ἘΈΡ ἤν ον ς- “ἶον δήρίσκω τῆς δια φορας (ύτης,᾿ὶ ὃν ἦν ΜᾺ ΚΣ ἐλ τᾶς ΤΣ αὐξανα ιν ἴδ. μα ζωῶτα οὐκ ἐτί.χαὶ ποχλα ὑτὸ δ ((ς δύρφι “πδιοίου ἐξ σειν ἐδὴ, μῷ ὃ ἴαυτα ἐνῇ ὑεύ 5 μὰ ΑἹ 12 ἐξ ϑὐδοὴ οσοῦσιν ἰαΐδς,χοὴ ζοῖς σὸς 
“κι ὁ δὲ ϑουσκόλος “ποιᾷν εἰωθοισιν" οὗ τε ὙῈΡ ὗς ἐξ Ξοχῖς καὴ ηρὶς Τὴ 
ἘΠ Π 5 Ἢ Γβαςς ΕΚΨΆ »]΄ ις δΖ ὧν βῖγὰς δγοίσι γιοηδὲίοις ὁ διδουσκόλος,χαὶ Τὶς το νον φρυρλομομαβρβΆγηοαν, ὐμαμάμον ἐυῴρην τοὶ τ τω α μμο τε τελφοτέρων δεορϑύοις διδουγμιώτων, ὁμοίως ἐξ τυπθν Δ Ὧδε δα Πρ ὧν ἐχρά- 

' ᾿ : Ἃ ΠΥ ΤΣ 
ν εἰ πϑοϑέσεως χίνουνϑμος ἐπέφελλβ, καὶ δυιλοῖ δῶ ἐπ ρεχμιοιαυμος λέγω ἫΝ ζοῦτο ἐυ.- τ μοι- χρὴ Ταλάταις δὲ κτὴ θὐλέως ἐκ τῷ ασεϑοιμίου ὁ Ἀθειολῆς ἀπείσης ζοῦτο ἐμ γῶν ζ πίη πΗ ἕνεκεν χρὴ δγοὶ ; ὸ γὸ φαίνεται μδρ τυραῖν αὑτοῖς, ὅτί μμεςοί εἰσιν τἰὰβ ᾿Φαηνων.ἰουτῶις δὲ τίνος ἐν ἰραρο δρᾶν ἐ ΟΣ ΔΊΣ ἡρ[Ε τεῖν. τίνος δξω ἕνεκεν ϑωσεούης, πεπληρωμδύοι πάσης τῆς γνωσεως δέωμαι μϑμοι ΧΡ ΤΔαΙ: ἀκ ν [ησο Χο.- ΒΝ ὁ ριν σῷ Θεοί, φησὶ, Ἐ δοϑεισὸμ μοι εἰς Ὁ εἰναι μἐε λφτουρενον [ησο “ 

ἐπεξέλλε; ὅδ. Ἃ» ." ἡὴς ᾽ Το 3.γ).κ θυ μον χαὶ ὑμῶν ζοις οὐ Ρωμῇ σοῦ. [9 χοὴ οὖν Ξιοχὴ ἔλελν,Οφφλέτης εἰμι Ὁ κατ' ἐρι «σεῦ ἑ 



δ 
δα ελίσαοϑαι. ᾧ Ν᾽ ζὰ εἰρη »ϑδιύα, οἷον ὁτὶ δρωύαρτω θῆρες γουϑς τεῖν, χαὴὶ ὅσαι ζοιαυτα,, ἐΐ- 

κω μίου μᾶλγον εἰσι τὸ πσο9. οπῆς. κοὴ ὀῥαϊχαία, ᾧ ἡ δζοὶ γραμμάτων διόρθωσις κἡ ζουτοις 
ὦ. ἐπειδὴ " ὄπω οὐρα ϑνόμϑρος ζω δὲλὴ ῥυθμῷ ζοιὶ ὀύδρας, καὶ τὴ τὴν γραμμάτων 

ὠφελεία, καὶ τῇ πῆς πιροισίας πσοϑσ δοκία. τοιαύτη ὙᾺΡ ἰς ἀγία ψυχὴ πᾶσὸμ «ἰξεελαμ.- 

ξα»νε τίω οἰκου ϑιζευ, καὶ ον αὐτῷ «ἰἘκέφερεν ἁπλυΐζᾷς, συτζένφαν μεγίφην τέο κι Θεὸν 
ἐὴ γομίζων, χρὴ ὥς πϑλζᾷς αὑτοιὶ ἰποπεκὼν, οὕτως ἐφίλφ, μᾶλλον δὲ παΐζος πόὸρηὸς μεῖ- 
ζονα ἐπεδείκγυηρ Φιλοφυργίαν. ηοιαύ τῇ "ὃ ἡ σῷ πϑυμιάτος γρις γηοῳ Ως (ἀρκιχ αὶ ὠδένας, 

χαὶ )ερ (9 τερϑν ἐπιδείκγυται ὧν πύϑον. ἢ ζοῦτο μάλιςα δα ἰδεῖν ἐχὶ τῆς ᾧ Τ]αόλου ψυχῆς, 

ὃσ, καιθου τὴ πηζευὸς εἰς «ποὺ τὴς ἀγάπης ρόνϑοος, ἁπὸζᾷς αἰθούᾳ σεως γῶς, οὐδὰι μοί 
μϑύων οὐσῆ᾽ ἱςείϑμος . Τὼ γὸ ἤκουσε τῷ Χριςοῦ λέοφοντος, Πέπεε φιλής με; ποΐμφνε 

ζὶ 'πελθατά μου, χρὴ ζοῦτον μεέγιςον ὅρον ἐκ φέροντος οἰγάστης, «ἴθ᾽ «αἰ πιξξολῆς αὐτὸν ἐπε- 
δείκγυτο. Τοῦτον δξιυ χαὶ ἡ (μεῖς ζυλωσὸρ τες, εἰ κχἡ μὴ τίοῦ οἰκου νϑμζωυ. μηδὲ πόλάς ὁλοκλή-- 

θὲς, ὦ ἐϑνη,αἰχλα τοὺ οἰκίαν ἕκα τος ῥυθμιζέτω τζω ἑαυ", ὁ γωυ ὥκα Καὶ πωηδία, ζουὶ φί. 

λοῦς, πους γείτονας. ὦ μι] μοι λεγέτω αἰς, τί ἀϊπτειρος εἰμι χοὴ ἰδιώτης. οὐδὲν αἰ μαϑέςερον Πέ.- 
ζφυ, οὐδὲν ἰδιωτίκώτερον ΠΠαὐλου, χαὶ ζοῦτο αἰνηὸς ὁμολογε!, ὃ Οτο. αὐουύετωι λέγων, Εἰ δὲ 

χαὴ ἰδιώτης πω Ἄθγῴ, δνλ᾽ οὐ τῇ γνωσῴ,. ο)γ ὅκκος ὁ ἰδιώτης (τ χα ὁ ἰ μαϑὺς ἐκεῖνος μυ- 
ἰοὺς εγίκησδμ φιλοσόφοις, μυδίους ἐπεςομμισοὸν ῥήτορας, ἰπὸ τὴς αὐτῶν πσροϑυμίας αὶ “ὃ 
τὸ Θεού γϑριηος : ὦ πϑὺ ἐργασοίϑροι. ἄνα, δΐζυ ἑξουϑὺ Ὡστο λογίων ἱέμεις, σεῖς εἴκοσιν» -- 

χϑεοῶ τες ὁγὸ μ(9ισιν,οὐδὲ ἴοις στενοικοὺσιν ὁντες γρήσι μοι; σκῆψις ζῶ τα τὰ παοέφασις. ξϑῤοὲ 
"ὦ ἀμαϑια κὴ οἰπεωδοόῦσια κωλὺυφ Υ̓ δὲδουσκόλίαν, θνγα γωθεία, ὦ ὕπνος. ζοῦτον δέζυΣ ποηϊγα, 

ξαίμϑδιοι τ' ὕπνον, (Τ᾽ πάσης τσουδὺς δὐτεγὼ θα δ οἰκείων μϑιων ἵνα ὦ ἐὐζ(ῦϑα ποὺς 

 Ἰἰπολαύσω κα “Ὁ γαλήνης, Τὶ Τ' 5 Θεΐ φόρον ζοιὶ ἡ μν δχετηδείους ῥυθμίζοντες,ὺ ἐκεῖ μιυ- 
δίων μεταοχω δ ἀγαθῶν, ριτὶ Ὡ φιλανθρωπία ᾧ Κυρίου ἰδ; [ησο Χ ριςού, δι᾽ δ᾽ 

κθ᾽ῷ δὴ πατοὶ ἡ δόξα ἅμα ᾧ γίῳ πγϑύματί͵ νεεῦ αἰεὶ τὼ εἰς ζους αἰῶνας Ἢ αὐωνων.οὐμιδωύ, 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΞ ΤΟΥ 
εἰγίου Παύλου «ϑϑς Ὧοις Ῥωμσοῖς. 

ὭΣΔΑΥΕΟΘΑΎΤΗΝ ἔχεςε)λά πὸ Κορίνθου, μήτε μδϑὲ ἑωρφικὼς Ῥωμαίοις, 

ἢ [χα ἀκούων δὲ αἰδέαυτῶν, ὁ δχιποθῶν αἰνηουξ ἰδεῖν" χαὶ περ ῴπον μϑὲ οἰποδί- 

᾿ δᾷς -ὖ χέτοι τίω πίς!ν αὐτῶν. Κατα ελλονϑμζωυ ὁραΐν πϑυταη ὁ ἔπειτα ση μ41- 

ΑΝ γ4, πολλάκις ἑαυἦν πσοοϑένϑμον ἐλθεῖν δγοὶ Ὅν εἰς αὐτοιὲ πῦον, ἡ τέως μυὴ 

(σὺ νος δεδχωυ γος ; κἡ) λοιπὸν διδουσκόιικῆν τίωῦ ἐπιςολζοὺ ποιείτω πϑὶ κλήσεως 

ἐϑυών, ὁ ὅτι ἡ αἴξ, μὴ ἕως καιροί ζὼ;, νὰ γεῶ πέπαυται" αὶ τὶ . οἱ τῷ Χ ειςού λέλυται 
ὃ τω )ϑοπίω κω τῷ Αδαμ, ἢ καὶ σκιὰ τῷ νόμου πϑρηλϑε . τέως μϑὲ δζυ κλῆσιν τὴν ἐϑγαίν ἀ- 

χολούϑως γεγυλοϑαι καιτασκθυωζᾳ οὕτως δ΄σοδεικγεξ πᾶσιν λύθρωποις ἐμ φυτον 4) ὧν 

γόμωον "ὦ πϑυίᾷς αἰδιδοίκτῳ τέ φύσῴ, ἢ π᾿ αὐτὴς Ὁ κἄσεως δοιώα οϑαι γινώσκφν ὧν Θεὸν. 
879 καὶ εἰκότως αὐτιῶᾶτωι τρξτον Ἐλλίνας, ὡς τῷ μϑδὲ Θεοΐ φανερωσθμτος αὐτοῖς ὧν τἶμ 

ποιὴ μουτων τῷ χόσχκου, τίου ΤΟΣ αὐτῷ γνῶσιν,ν) τῆς αἰἸδιου δδουαίμκεως ὐτο,, ἥτίς δεὴν ὅλο - 

ὟΣ αὐτο οὖν ᾧ καὶ δὲ 5 (ὰ πότα πεποίηκεν. αὐηρις δὲ ἐγνωκέναι μϑὺ ἐκ δι᾽ κτισμάτων, δι) 

Θεὸν ὧν ζούτων δυμίουρηϑν, ζὰ 5 ποιή (ϑετα ἡεοποιησθμίᾷς, Ω τῇ κίισᾳ μᾶλλον ᾿ αὐτῳΐ λα - 

ῥόυσϑμίας. Αἰτιώται δὲ χὰ [ουδοαους, ὡς μῆ Φυλαξανζας Ὁ) νόμον, ἀγλαὰ ᾧ κᾶν δι ὃ 

τὐροίξάσεως τῷ νόμου ὃν Θεὸν ἀτίι κασὸμίᾷς, χαὶ οὕτως ἀμφοτερφιζῳ μεέγιςα, ]ουδοιοὺς 

πῷῪ Εχλώνας συϊκλεἰᾳ, ἐλέϊγᾳ Ἐχὶ τῇ κοὐ ροινομία-ἵνα, δείζη͵ δ τὶ ἴσοι ηγνόμϑιοι πϑϑτες όχι. 

σης οἱ πόρτες ὡς αἰ χοδυθώυοι τῷ λυΐξουνϑρου δέονται . τὴς δὲ γδριτος χα) Ἴ)ς λυτρώσεως 

ὍΝ β Α.Π|. 
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ἐπίσης Τοῖς Ἰουδαίοις νονϑρης καὶ ἐκ ζᾳ ἔϑν,, εἰκότως αὶ ἰδ κρύσις γέγονε“ ἐϑνωΐν. ὦ δὲ 
2 ς : . ἃ Ἀ,.ε: 5» βτ ι 

κλήσεως πὴ ἐθγαὶν “Ἄνομϑμης, ἐξ ὀϑαϊκης πέπειυται ἡ φὐξατομοῆ, ΧΩ ἢ οὑ ᾧῷ γομίώ σκια,. 
ς 

Ο 

ν Αὐρφιὼμ, (φησιν) σύκ ὡὼ κὐϑεπομῆ, θην οἱ “ϑ9: αἰξατομῆς διχαιωϑαὶς, μκεπτωνο μιο
ίοϑη 

ἿᾺ Αὐρᾳαμ, τί πατὴρ πολλῶν ἐϑναΐν ἐμῶν 
Ω ἡ 9 Ι! ! 3] εο λ 

εν ἐϊ),κτὰ τ οὔ τῇ ὠἀκροξυςία πίςν ἔλαθε δ᾽ μῶ 

πὰ διχφηωϑέω αι,ἃ μ᾽ κξατομιζωὼ -Ψ (ρκὶ, ἵνα, ση μκεῖον ἤ ζοῖς χτ' (κα γε λυνηνϑροις ἐξ αὐτν; 

παώσεοϑαι ποτε τίω χίϑεομζω τὸ “ ᾿ς ἔθνη ἥρηται τέκγα, τῷὸ Αβεοφαμν, ὐρξαμϑυνα 

πολιτεύεο κτ' Δ᾽ πίς!ν 9 Αὐρφᾳάμ, ὠνῇ ἐδιχαιωϑη ὅτε ζῶ οὖν ἰκροθυς]α-ζούτων ὙῈ χά- 

δὰν χϑὴ μ(ετώνο μιϑἐοϑῊ Α(ρφιαίμ. αὐαΐκη δὲ, ἐλθόντων τὴν σημαινονδῥων, 
παιόσαιεϑαι ὃ ση- 

μϑῆνον . Εἴ μϑυ' δυο ἔϑνν ὀῤαϊκαζοισι σὐξατέμψεοϑαι, παυέτωσὸ χαὶ Ὁ ὀγο ί, τῷ Α- 

(ρφιεὶμ, χα καλείοϑω Αἴρφιμ. Εἰ δὲ Αδεράμ α΄ ρα Θεού μμιέττωγο μι Βή οοὐ δὲῖ ὐϑς-- 

τέμφεα ϊ ζᾳ ἔϑνη,θι, ὅσ), αὐτουὶ ἐπὶ ζους χτ' (αρκαι ̓ Ισδαίοις, ἵνα ἦ Ὁ ὀγομια βέξαιον, ᾧ πατήρ 

ἐθνωΐν πογχλοῖν καιλῆπαι . χϑὴ ὙΣΣ οὐ χρείαν ἐν τὴς λοιπὸν πὐἰδετέμνεοϑαι,, Ὄρκου νϑρος τῇ 

πίςη τῷ Αὐρφιάμ, συ εὲ τὴς ὀλλης δὲ τῆς ον τωΐνόμω σκιάς. αὶ ΟΣ ὧν ζουτων, θ᾽ ὧν πί- 

ξεως διχαιοῦ ταὶ τίς, κοιϑούτὸρ ὦ ὁ Α βερααμ. Ταῦτα ὅτως κατασκθυασεις, δποδείκγεσι πά- 

λιν ὅτί ὀίλως σόν οὔ Ἄμοιτο λύτρωσις χρὴ ηδρις τῷ Ἱσρφιὴλ τὸ ἴοις εϑνεσιν, εἰ μιὴ) λυϑείη ἡ 

Φζχαια ὡμοτία τῷ Αδαμ,ῃ εἰς πᾷς γλυομδρν. δὲ ϑήγου δὲ μὴ δυυῦα εθαι αὐ τίου ἐξα- 

λειφιϑέεϑαι φησιν, ἢ “9 Χριςοῦ [η(ο{. οὐ γὸ διιυαοὸν ἑω δῆλον λυσαι Ὁ τορι ]ωμα' 

δὲ ἐὐτο γὺ χαὶ οἷς ὐρ χῆς ἡ κουτοίρφι ὙΕΟΡΡΕΨ « Εἶτα »ραφς, ὅτι θήχως ρδηο οὐ μὴ υηται, εἰ 

μυὴ σῶμ. Φορέσῃ ὁ ἣος 4. Θεού, ἡ γνηται ὀζθρωπος, ἵνα, ζοῦτο τοοσενείχας ὑπὲρ πλύτων, 

ζους πὸϑᾷᾷς ἐλδυϑερωσῃ πὸ τῷ Θανάτου, νὼ ὥς δὲ ἑγὸς αὐθρωπου ἡ μῦν τία εἰς ἣν κύσμμον 

-.. Ὁ Ἃ [ ε 

εἰσηλῦεν, οὕτω χοὴ δὲ ἕνος οὐθρωώπου ἡ ἼΡ ρις γγνητα). ἢ λοιπὸν ὡς καλθς οἰκονόμος, ζουὶ μϑρ 
Ἰουδαίοις κόρα μου ϑεῖται, ὅτι ὁ χα ταὶ γίνεοϑε τῷ νόμου, ἐξα) εἰς Χ οιφὸν πιφεύσητε ζοῖς 
δὲ πο τὴν ἐϑγῶν πὲρεήυὰα μὴ ἐπα ρεοϑαι κτ' τῷ Ἰσρφήῆλ, θὰ γενώσκῳν ὁτ| ὡς κλαδὸι 

ἘΔῚ Τ' βίζαν,οὕτως ἐπ᾽ ὀκείνοις εὐγεκενποίοαϑησὸμν . μ᾽ δὲ τα παραινετίχους Ἀθορὺς εἰς 

(ῷ ἤδη διδοίξας, τελάοι τίου Ἐχιςολίω. 

ἘΚΦΑΑΧΙΑ ΤΗ͂Σ ΠΡΌΣ ῬΘΜΆΑΤΟΥΣ ΕΣΙΣΤΟΛΗ͂Σ, 
ἔχοντα ζινας μεφλκας “που διαιρέσης. 

Ἐυαγζελικὴ διδασκαλία πἶθί τε δ ἔξω “δριτος Χ ιςοζ καὶ 
ϑρὼ “δριπ' καὶ “ἰῬὰ ἐλπίδος, ἢ πολιτείας πνϑυμαπκῆς. 

! εν τ' ἢ ! λ ! -Ὁ τὶ " “" ; 

α Τρωτὸῦν μῷ τὸ ὔξϑοιμμον, «ἶἴξα κρίσεως Τῇ ς ΧΤ' εϑνων δ οὐ 
Ι 

φυλαοσοντων ᾷ φυσικῷ. 

Δ' Περὰ κρίσεως Φ ΚΤ' Τ᾿ σδαήλ “δ μὴ φυλάσσοντος ᾷ γομικά. 

, Περὶ ὑπέροχος τ σοαὴλ ὁ τυΐχωνοντος τῆς ἐπειγ[ελίας. 
»᾿ Περὶ γδρίτος δῪ ἧς μιόγον ὀυθρωποι δυκο οάρ τοι, ου χΤ' ἥυος 

δηακεκριϑρως, δνὰ Χ' Θεοι΄ δὰσιν ἰσοτί μθος, ἊΝ τ Αἰ- 

ἐρφάμι τύπον. 
ε΄ Περὶ ἃ ὑποκειῥδμης ἐλπίδες. 
ς΄ Περὶ ἐἰσαγωγὴς ὦ “εϑς σωτηρίαν ἡ μδ αὐρωπου Τησοῦ 

Χραςοί,, αὐτὶ τῷ πεσόντος ἐϊξαρχὴς γηγνοῖς Αδαμ. 

ζ᾽ Πεεὶ ᾧ ὀφειλομῆμης δ] τῇ πίςῳ τροίξεως ἀγαϑῆς. 
9 ͵ Ὁ 

" Ε᾽πανάληψις «ἰδὲ ἃ ἐν χ»ριΐ, ζωῆς. 
ΠῚ λ-οων ε ἢ (' ᾽ ᾿Ὶ ε ! 

θ΄ Τερὰ τῆς σὺ γομου καϊκρίσεως δια, πίω αἱμδρτίιαν. 
Α Ι! ͵ »ν γ) ! ἢ ν᾿ 

ι. Περι ὦ ὀλιβρωπίνη φυσῳ παιϑων, οἰσδοωυατον ποιοί των τί 
3 ! , 

“δος γομν συμμφωνιῶν. 

"αἱ Περὶ δ ἀποδύστως ΟὟ φισικῶν παϑημάτων διαὶ τὴς ὥθθς τὸ 

πνϑὺ μα σιωαφείας. 
Ἐπανάληψις “ἴδ τὴς ἐἰποκειρϑῥης Ὅς γίοις δόξης. 

ΤΈερὰ τὴς ὀφειλομδμης ἀγάπης Χοιςῶ. 
Περὶ ἐκπῆωώσεως Τ᾿ σραὴλ τῷ ἀποξληϑέντος,, καὶ κλήσεως Ὁ 

δηηϑοίς τῇ ὀκλεχθέντος μτ ΔΜ ἐϑνῶν. 
Οἷπι κτ' ἀπιςίαν ἡὶ ἔκσβωσις δγὰ τὴ ς εἰς ἄγνοιαν ἐ[χοιταλεί- 

ψιως ᾧ τὸ μοῦ δῤμόζοντος αὐτοῖς κηρύγματος. 
Περὰ τῷ σκοποί κα. ὃν ἐξεξλήθϑησαιν, ὥςτε δεύτερον ἐσανελ 

ϑεῖν, ζήλῳ 5 ροπριη ϑέντων ἐϑυῶν σιυτα θέντων τῷ πι- 
ζῶ Γσρφῆλ. 

Ραραίνεσις «ἰοὶ δῤετῆς ὦ πσϑϑς Θεὸν καὶ αὐβρώποις. Ἐν ᾧ, 
Περὶ τῆς εἰς ὀμήλοις ὁμονοίας. ΤΠερὰ ἃ ρος Θεὸν ον 

δείας. Τερὶ ὃ πρὸς αὐπικειμῦβοις αὐεξικακίας. Πε- 
εἰ ᾧ φεθς δ χοντας ὑσοΐίγης. Περὶ σωφροσωίης ᾧ 
πυρφίότητος. ΠΈΡΑ τὴς ἐν βρωμασι καὶ ἡμέραις ἀμάχου 
δινανοίας. 

Περὶ μιμμίσεως ὦ Χραςοί αὐεξικακίας. ἃ 

Τερὰ ἃ λειτουργίας ἀυτὶ τὴ ς ἐν αἰατολῇ χαὶ δύσῃ. 



Ι μοι τὰ 

χώ ῚᾺ ᾿ 
ὃ Ζ. ὴ Ι ψ πῆ ὴ Ξ:, ὴ 

΄ γ Ζ “ ὃς ΜΝ Υ || Ἶ 7 Ἂ, ὴ ῴ ( Ἔα, 

Φ ὦ} Ι , ψΨ}Η΄͵ ΩΝ) 2 ΝΗ, 
νυ Μιν “; ώ " τα δν - “ ( «-: ΠᾺ Ὁ : ὴ “ 

ψ Ὶ ἣ ΡΙ [] --- 

ὑςΣ" δ) ΠΙ ιι 4“ ̓ τ Ω τ 
5 «ὃ γ΄ πᾳ Δ ἃ ή , κ Ὁ Ασς, οι Ὑρ ὶ 2 «Ὑ λὴ 

οὐϑο , ΨΩ ἐκ ὶ 5) 
ως 

το Αποστο ΛΟΥῪ Η 
πτεὸς ῥωμαίοις ὀηρολα. 

ἼΩΝ ιν, Ἷ ΣΕ ΑὙ ΛΟ Σῦλος ἰηδοί Χραςοῦ, κλη-: 

: ΠΕ : ΒΕ Ἢ τ τὸς ἀατόρολος, ̓ἀφωρασμέν(θν ἐς ὅν 

ο φεοφιπῶν αὐτῷ ον λθαφαὶς ἁγίως,) 
"Ὲ φϑὰ 4" ἡοδ αὐτῷ. : ρ- ἦο Ἢ Ῥ γῆυο Ὁ ὧκ στρ 

ἢ ματος Δαζ)σὴ καὶ σοβκα, ΤῸ ὁρ αϑέν-. 

β Ὁ ἦν ἡοδ Θεοό ἐν δωυάμμει, κι γ᾽ πνῶμα 

πη οῦου πε Ε νειὰ ἀναεισεως ἜΠΕΕῚ ἱησοῦ Χραςοῦ δῷ Κυρίου 

ἰἐνὰι, δὲ οὐ ὺ βαξομδυ χάδαν και ᾿ Ἀτοςολίω εἰς ὑπακοίευ πὶ-- 

σεῶς ὧν πᾶσι ζοις ἔθνεσιν ὑέρ τ ὀνόματος ἀυ ὃν δὲς ἐφε Ἰὼ 
ὑμεῖς, κλητοὶ ἴησοῦ Χολτο )πασι Οἷς οὐ ἡω ον βωμμιη; ἀγουπτή-- 

τοῖς ἐς Θεού, κλητοὶ ἅγίοις, χάρες ὑμῖν Καὶ ς ἐρίων Στὸ Θεοῦ πα- 

δς ἡδι: Καὶ Κυρκου ἴησο Χοκςούό. Πρρτον μἂ δὐχαριςῶ 

“τὸ Ὁ Θεῳ μου δια ἴη(ου Χραςοῦ, ὑδσερ παΐτων ὑμὴν, ὃ ὅτι ἡ πίοἰς 

ὑμδμ' κα αρλύρπι: ον ὅλῳ ἊΝ κόσμῳ" μδῤτυς γωρ μου δξὴν 
ὃ Θεός, ὁ ω λοισρεύω ον» τῶ πνεύματι μου, ἐν ῷ εὐαηελίῳ "οὐ 

ἡοῦ ἀξ ὡς τὐγωλείρως μνείαν ὑμδβ! ποιοῦμαι παν τοί: Ἵ 1. ὦ ]ι 

τὰ ἀσξϑσευγων, μου, ̓ δεόμδυος εἴ (73: Ἴδε πότε : εὐοσδοωυϑήσομαι 

ὡ]ῳ ϑελήματ ἀ, Θεού, ἐλϑεὶν τϑϑς ὑμαξ᾿ - Οζιποϑῶ » ἰδέειν 

ὑμᾶς, ἵνα τί ἡ μεταδῶ χάδλομα ὑμῖν πνδυματκον εἰ εἰς Ω ξηρα- 

χϑευα ὑμας, Φότ δὲ 1. συμιπα ὀφικληδέευαι -Ψ ὑμῖν διαὶ Φ 

ον δλλήλοις πίςεως ὑμῶν ΤῈ 1) ἡ ἐμοί. Οὐ ϑελω: ὑμας ἄγνοᾷ, 

ἀδελφοὶ ὃ (δ πολλάκές ᾿περεϑεμίω εν τες ὑμᾶς (οἱ ἐ ἐ-- 

κωλυϑέωυ ἀ ἀγα Τῷ δεῦρο, να καρπὸν ζεγα δι "ὴ ον ὑμήν, κα- 
ϑωὼς ΩΣ ον Οἰς Ἀοιηῖοις ἐθνεσιν. Ελλησὶ τε βωρξαροις, ὑφοις 

7 καὶ Δῤοήτοις ὀφειλέτης εἰμί: οὕτω “ὃ κατ ἐμὲ ασοόϑυμον νὴ 

ὑμᾶν ζις ἐν βῬωμη εὐαπελίσοιῶκ. 9 ΦῊΣ ἔγτοι! δυο τὰ ὸ εὐα- 
Δ.ΠΠ]. 
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8 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
ἣ 

Εν; Χοκεοό : ᾿δαυαμις Ὁ Θεοὶ ὄξιν εἰς σωϊηδκαν πανπ 

τῷ πιςεύοντι, ἰουδαίῳ τε υδῷτον ρη ̓Ἑλλίωι: ̓ διχουοσίυη » 

ὅμως οΨ ἀπῷ Σιποκαλύηδεται ἐ ὧν πίςεως εἰς πίον. κουιϑχὼὺς ῥς.. 

γθαπῆα!,. Ο5 ) δίχω! Ὁ. ὧν πίςεως ζάσεται Αποκαλύη!ς 

)ὦ ὁ ΟΡ ̓Θεοό ἀπ οὐρανοῦ, ὀἰ πὶ πώσον ἀσέβειαν κα ἀδυκίον 

λύϑρωπῶν σὴμ πίω ὍΛΗ ϑέαν ον ἀδεκίᾳ, ε, κατεχόντῶων᾽ διὸ τι Ὁ 

γνῶρον 7 Θεοῦ Το αμ: ὃν ὅτην ἐν αὐτοῖς" ὁ ὦ Θεὸς αὐτοῖς ἐς 

Φανέρωσε' (γὼ ἄόροτα ἀμ Στὸ κϑέσέως κόσμου Οις ποιη:- 

μασι γοούμδρμα κου ϑορφίται, ἦτε ἀΐδιος Ὁ Ὁ δαύαμις και οηό- 

τῆς εἰς 6 ὸ 40) αὐφιῤἐ ἀναπολογήτοις, “ δεότι γνόντες ( Θεὸν 8 Χ 

ὡς Θεὲν ἐδοξασων ἢ ἥ δυχαρίφησαν, ἮΝ μια τα ϑηισοιν ΟΨ Οις 

διαλογισμοῖς αὐτῶν, Ω ἐσκοτοϑη ἡ οεὐσίάυετος αὐτῶν παρδιᾳ 

φάσκοντες τ 4 φοί, ἐμωρανϑησειν, - ᾿ ἤλλαξαν τω) δοξαν “ἢ 
ἀφϑαρτου Θεοό ον ὁμοιωματ εἰκόνος φϑαρτοῦ Δὐϑρώπου, 

ἜΣ πετεινῶν Ὁ τέγρωυπὸ δῶν κοι) ἑρπετῶν . διο [ΩΣ ᾿ αὐρεδωκον 
αὐὔΐοις κὁ ὁ Θεὸς ον ταῖς ὁ χιϑυμίαις τὰ καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκᾳ 

ϑαρσίαν, Τῷ Ὁ ἀπμαξιϑαι ὦ σ σώματα αὐῶν ὧν ἑαυτοῖς, δ τινές 

μετίλλαξαι τίω δληήϑήαν ἐῷ Θεοΐ ον τυ Ὁ ψεύδι, ἴΟΙ Ι ἐσείά- 

δ σοὺν ̓ Α ἐλαιπρόυσοιν τῇ κῇέσα πρθε ον, ὦ κπίσοιντοι, ὃς ὅζην 4).-- 

λογητὸς εἰς (ὅν. αἸώνας. ἀμίω. Διὰ σι παρέδωκεν αὐΐζοις 

ὁ Θεὸς εἰς πο ϑη ἀτιμίας" αἵ τε »Ὁ ϑηλειαι αὐτῶν μετήλλα- 

ξανῇ φ Φυσικὴν θῆσιν εἰς τω παροὶ Φύσιν᾽ ὁμοίως τε Κορ οἱ 

ἀβῥένες ἀφέντες τίω Φισίκιν λθῆσιν τῆς ϑηιλείας, ὀξεχοιυϑηοῦ 
ὧν Τῇ ἢ ὀρέξει αὐτῶν εἰς δλλυ λοις ἀνρσενες ω ἀρρσεσι τίω ἃ ἀφο 

σϊλυΐω κατεργαιζομᾶροι, Καὶ Υ ἀντιμεεϑῖαν [εὺ ἐδ τῆς πλάνης 

αὐτῶν, ον ἑαυτοῖς ἀπολοιμιξανοντες. κὰ γ καυϑῶς ΡΝ ἐδοκίμιαο 

Σ Θεὸν ἐχήνς Ψ Οὐ ιγνωσ, πουρέδοωχαν αὐὐις ὁ Θεὸς εἰς ἀδὺκι-- 

μον νοι, ποιφνζα, μη , κα ϑήκογ)α ΡΠ ΔΉΡα μλυοις ποίσῃ ἀδικίᾳ, 

πορνείᾳ, πονηθίᾳ, Ἴλεονεξίᾳ, κακχέᾳ μεςοις φϑύνου, φόνου, ἐ- 

δαδὸς, δδλου, κακοηϑείας᾽ ψιϑυξαραῤ, κα ζυλοίλοιρ, ϑεορυγεῖς, 
ὑξρκραρ, ὑπερηφάνοις, δλαζόνας, ἐφδυρετας κακῶν, σϑνόυ- 

σιν ἀπειϑεῖς͵ ἀσίμυέτοις, αἀσίώϑετοις, αἰροροϑις, ἀασονόοις, αὐ" ε- 

ΕΠ μονὰς" δ τινες "Ὁ δικαίωμα. Τὸ “Ὁ Θεοῦ οἰιγνόντες, (ὅτι οι ; 

Οιαῦτα φεβστοντες ἀξιο ϑανάτου εἰσὶν )ου μόνον αὐτὰ ποιξ-- 



κ ! 
κρμαΊ!. Ως 

τεἰ δὲ α οἡ τὰ 

ΠΡΌΣ ῥΡΩΜ. π  ψὉ 
σιν, δλλά ΚΩ] σέ δυδοκουσι Όις ποεϑίοσοισί. 

Διὸ λϑαπολόγητος εἰ, ὼ Ὁ φύϑρωπε πᾶς ὁ κων" Ὡ ᾧγαρ Ἶ 

Ἴπρι γάς ̓ ν ἕτερον, σέαμητον καΐαικρίνεις᾽ ζ ΝΣ) αὐτὰ “ϑδϑίοσεις ὃ 

κρίνων. δἰδαι μδ δὲ δ᾽ Ὡ ὃ κρημα Οό Θερό ὅξι Χῳ τ᾽ Σλήϑφαν δι 
(ὗν ἵ τοιαῦτα προσόντα. λογιδι: δ ἼΣΩΣ ὼ ἀύϑοωπε ὃ κρίς 
γων ζοις ἴω Οιαῦτα τρξϑβατοντας, "ἡ ποιῶν αὐτο, ὅτισυ υ ὀκφεὺ- 

ξη . πρίμα Τ Θεοό ; ἡ ἃ: - πλούτου τὴς ιρηρότητος ἀμ (ΑΙ ̓ς 
ἀὐοχῆς ΩΣ ̓ᾧ μακροϑυμίας ΚΕΡΨΆΥΜΟΥ ἀγνοῶν ὅτι Ο ΣΝ 
σον ὅ 5 Θερό εἰς μετανοιῶν σέ αγ4: Κα ἢ , πίω σκληρότητα. (οὐ κα Ὁ 

ὠμμετουν ον γον ἰαρδιαν, ϑησοιυθάζεις μΑΉΡΥ, ὀργέευ ον ἡμέρᾳ 
ὀργῆς, ΚΑΙ ἐδ κοὴ διχαιοκρισίας 5 ο Θεοί, ὃ ς ἀποδῶ- 
σι ὑκασα Ἐν τι ᾿ ἐρβγῶ οὐδ’ τοῖς 'ς μὃυ καϑ' χἰπσομονίευ ἔργου οὖ-- 

γανϑοῦ, δόξαν Ω ζεμίω κα ) ἀφϑειρσίαν ζυπουσι, ζωϊω α]ωνιον" 
Οῖς 5 9 ς ἐραϑεὶ ας ,» ζου ̓ἀπειϑοῦσι μὴν τῇ Τῇ δληϑείᾳ, πειϑομδυοις 
δὲ Τῇ ἢ ἀδικιει ϑυμὸς " ̓ὀργ,. θλίψις ὼ σένογωθλα, ὠχὶ πα-- 

σαν ψυγν γε ς ἀγϑρῶπου τῃ ν᾽ κατεργαιζοιδμου Ὁ Ὁ κακὸν »Ἰουδαι ου 
τέ τοδϑοτὸν κὴ Βλλίωυορ' Δόξα ὃ ϑ ΟἼεμη καὶ Ἴ εἰρίωυν παντὶ τῷ 
ἐργαζομόῳ τ 9 ἀγανϑον, ἰουδαω ἢ 7: χσϑϑῦτον ᾿ Ἑλλίωι"εὶ γαῖ 

ἐς! ̓ς πϑοΣΝ Μία αὐραῳ Θεῴ ὃ Ὅσοι ἌΧ ἀνόμως ἡμῦρτον, ὁ ἀνὸ 

μῶὼς καὶ (στο λθιευτα' Ὁ ὅσοι ων γόμω ἐὐρμον δια γομλου ὑϑὴ 
ϑησον,): ἐγ οἱ οἱ ἄκρ δουται Ἢ γόιλου δίκαιοι ἘΣ Ν ̓ (" ὕΘεῳ, ΣᾺ οὶ : 
ποιηταὶ τ νομίου διχαωϑϑησον!). ( (ὅταν γὸ ἔθνη ᾷ μὴ γόμον ἔς 
᾿ ὐὐς ,φΦύσς ζ τῷ γόμλου τ ποιῇ, οὗτοι νόμον μη ἴλθντες, ἑαυτοῖς 
ψι γομΑς ος, δὶ πές ἘΠ ΤΠ ΤΟΣ νὰ ἔριον δ' νόμιου γραπῆον ο-Ψ ταῖς 
πουρδίαὶς αὐτῶν συμιμμαρτυροῦσης αὐτῶν Τ' σἰμυφδδσεως, Κα] 

ἐλ "ταξὺ ΣΉ ΔΩ τὰ λογισμῶν κατηλοροιι 72 ἢ ΟΜ Γλτολος- 

οου ὅρῳ Ων. )ὼν ἡ ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς ἴὰ κρυγῆα τρις ω»ὕ ϑρω- 

πῶν ΤΣ ὰ δϑαηελιον μου, δια Ἰησοῦ Χραςού. ἰδὲ συ ἜΣ 
ἐπονο μαξι, (αι ἐπαναπου) τῷ γόμω, “ὃ κυχαστα ον» Θέο 

(6! γινωσμής Ω5 ϑελημα, “ ὁ δυκιμαίζεις ζὰ διαφέροντα και τῆ-- 

χούμδμος οί 5 νόμου, πεποιϑοῖς ἦ' σεαυν ὁδυρον 4) τυφλῶν, 

φως τὶ νΝ ὧν σκότει »παιδευτίαυ ἀφρόνων, δεσίούσγκε λον γ»πήῶν, 
ἔλθντα Υ μόρφωσιν τῆς γγωσεῶς ὃ Φ δληϑείας ( ο» τῷ γόμω" 
ὁ οιἷἦν δυδείσκων ἕ ἐτέρον, σξαυτον οὐ δεσεύσκεις: : ὁ κηρύσσων μυὴ 

βι.ιΠεΐ.γ.Δ 
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Ιο ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

κλέπηειν κλέπηεις: ὁ λέγων μυὴ μοιλάύειν, μοιγαυάρ; ὁ βδελυσ- 
σέμδυ» ἃ ἐδωλοι, ἱεροσυλεῖς: ὃς ωΨ γόμιῶ κϑιυχάσσε, διαὶ 

Δ φραθασεως ταν ριλὸ ἣν Θεὸν ἀπιμαζειρ:. Ἔ γὺ ὁ ὀνομα 

ΘΕ" δὲ ὑμας ς βλασφημεῖται ὧν Οἰς ἔθνεσι; καϑῶς "γεγβαπῆαι, 
αἰδετομη μδυ γὼ Ὁ ὥφελει, ἐὰν νόμον ΤΩ ἃ ἐὰν ̓ )  ὥρα- 

(ώτης νο νριλΩυ ἧς, ὠ ̓αϑατομης (80 ἀκροξυεία γέγονεν. ἐὰν ουμδὴ 

ἀκροβυεία δικαιώματα ἢ δ" γὸ ἡ μου Φυλοίανη, οὐχέ η  ἀκροβυ- 

εία, εἰν εἰς τἰϑετομίω λολεαϑήσετοι 5 καὶ ἀρετον ἡ [ἐς Ομ φύσεως 

ἀκροξυρία (δ νό γομλον τελθυστι, σὲ τὸν σιὰ ὁ γράμματος - " Φθ,- 

τομῆς πωραξάτέευ νό γομου; οὐ ) 0 ὁ 0 ων τῷ φανερῷ, [ουσδι ὃς 

ὄζην, οὐ δὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ, ς ἐν σουρκί, αἰδιτομή: ΣᾺ ὅς ὠν]ῷ 
κρυηϊῷ, ἰουδδος, ᾧ αἴδατομν καρδίας,» πνόύμαπ, θηραμ 

μαπ' οὗ ὁ ὁ ἔπαινος “γ ἐξ Δυϑρωπῶν, δλλ ἐκ Τῷ Θεού. 

Τί οαῦ ̓  τϑκατὸν τοῦ ἰουδαου, τ τς ἡ ὠφέλεια τῆς ϑι- 

τοις; πολὺ χν παῦτα Ὁϑπον. τρεῆτον μὰ ὃ Ἂν οἰ ιφεύϑηο, 
ᾷ λογία πο Θεοό: “ᾧι “Ὁ, εἰ ἠπίςησουν ἕως. Σ μὴ ἡ ἀπιςία, αὐ-- 

τῶν τίω πίσιν τοῦ Θεοῦ κα αυργήσᾳ; Μὴ ϑϑοπο: γινέσθω δὲ ὁ 

Θεὸς δληϑής,, παῖς ὃ Δάϑρθοπος εύςης, καϑως γέγραπβαι, 
ὅπως δ δικοιώϑης ον Ὅις λόγοις σου, Χο νρυήσης οὐ Ἴῳ κρίς. 

γέοϑαι σε. Ἐἰ Ἢ ἡ αἰδυκέα ἡμὴ Θεο δικαιοσώυίων ( νίησι, ὑ 
ἐρου μῶν ; μη ̓ ἀδίκως ὁ Θεὸς 0 δ ηφέρων τίω ὀργίω: (τ, δύ- 
ϑοφοητον λέγω. Μη “σοιτο' ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς (Ὁ κέ ποσβαον, 
ΕἸ ἘΝ ἰξ δλήϑηα τού Θεοό ον τῷ ἔμῳ ᾧ ψεύσματι ἐπεδέοσευσεν 
εἰς πίω δοξαν αὐτῷ, τ ἔπι κάγω, ὡς ἁμδρτωλὸς κρίνομαι καὶ 
ϑάγιως βλασφημούμδθα ̓ Ρ καϑῶς ΡΑ͂σι Ἴωνες ἡ ἡμας λέ- 

γήν,) ὅτι ποιήσευμδυ ΩΣ κακῶ, ἵνα ἔλϑηΐζᾳ ἀγαϑά. ὧν 1 κρὶ- 
μὰ ἐγδικὸν ὅ:. Τί οι: εϑὲ χόμβα; οὐ παιντως' δϑηπα- 
σούμμεϑα Ὑ» ἰουδδιοις τέ καὶ λλίωας παύτας ὑφ ἁμδρπαν 
φῇ, καϑῶς γόγραπβαι," Ὃπ' ἐκ ἐν δίκαμος οὐδὲ εἷς, ἐρκ ἐδὶν ὸ 
(ψνιῶν, ἐκ ἐςίν ὃ ἀμ ζητων ( ᾧ. Θεὸν. Πάντες ὀξώλιναν, ἅμα 
ἰῤχξειώϑησαν, ἐκ ἔσί ποιῶν ον χρηφότηται, κ ἐείν ἕως νος. Τα- 
Φος Δὐεφρμμένος 0 ὁ λαρυγξ αὐτῶν" ταῖς [ἰλώσσους αὐτῶν ἐδὸ-- 
λιουσοιν' Ἴος ἀαυ! δῶν οί λείλη αὐτῶν. Ὧν Ἂ οῦμα ρας 
καὶ πικρίας γέμει ̓ὀξεὶς οἱ ἱ πόδες αὐτῶν ὀκχέαι αμα. Σω»- 



ΠΡΟΣ ΡΩΜ. | ν᾽ ἫΝ 

τέλμμα Κα ταλαιπώρία ἐν ταῖς ὁδοί αὐτῶν, νὰ ὁδὲὸν εἰ εἰρή- Γ 
γῆς δκ ἔγνωσοιν " ὃκ ἐρι Φόβος Θεοί ἀπέναντι ΕἾΝ ὀφϑαλμῶν 

εὐσὸ νόμωνια οὐ ηζων. ̓ οἰσδεμῆν ὃ ἢ ὅτι ὅσου ὁ γόμος λέγ, Οῖς "ἐν ῳ νό γόμῷ ̓λου- 

2 Ἰσοώω. α.οἹ 

4)... 

1 ἄφξ.“1.8 

6 σιω!ςτυγο-- 

(ϑμ. ια 

Ι Ὡροπαάτο-- 

ἔκ. σ)εια 

λέι, ἵγω πὰν σὐμα Φέανμ, ̓  χὑχυύστκος γβύηται πας. ὃ κόσμιος 
τῷ ἊΣ διότι 1.4: ἐν γόμου ου ̓ διχαιω ϑήσεται πίσοι σιιρξ 
ἐνώπιον αὐτου᾿ δια Ὁ νὸ νόμου ὀ)χίγνωσις ἑμδρπας. γωυὶ δὲ 
χωεῖς γόμου διχρυοσίλυη Θεοῦ πεφανέρωται, μδρτορουμδρη 

Ἰασὺ ΤῈ νόμλου κου Χ ἀεοφητων" διχωιοσέμη: 5  Θεο διὰ πί πί-- 
ξεως ησοῦ Χρκαςοῦ, εἰς παινταρ ᾳ ̓ οὶ παντας Οις  πιςευονταρ᾽ 
οὐ γωρ δ: διαςολή" παντες )ὸ ἥμδρτον, τα ὑξεροιυται τῆς δὸ-- 
ξης τῷ Θεοῦ ,δικοηούμδροι δωρεῶν τῇ τῇ Ὁ χάθαπ, δια ἄχθν 
λυτρώσεως τῆς οΨ Χραςῶ [ησού, ὃ Ἵ χυδοέϑετο ὁ Θεὸς ἱλοιςη-- 
ἔκον δια τῆς πίςεως ον πε ΡΤ ἡ κατ,, εἰς ἐνδαξιν ἡ δέζομο-- 
σζώμης αὐὐῆς, δια πίε παρέσιν Μ᾽ πτοογεγονότων ἀμδρτημας 
σῶν, ον τῇ δὼ 0" τῷ Θεού. φσϑῦς ἐγόψέξιν τὴ τῆς δικωιοσέίυης ἀξ 
ἐν Τῷ γι Ὁ καιρῷ, εἰ εἰς ὸ τῇ αὐτὸν δίκαιον, ᾽  δικαιοαῦτα ἡ Τ᾿ οκ 
πίςεως ἴησιξ᾽. ποῦ οἱν ἡ κριυχησιρ ἐκλείαϑη. διαὶ ποίῳ νόμου; 
τὴ ἔργων: οὐχέιδλλα διὰ νόμου πίσεως. λογιζομίθα" ΗΝ πίτᾷ 
διχοιουάϑαι δὺ ϑέθοπον γωράς ἔργων γόμου. Ι ἴσαι ων ὃ Θεὸς 
μονον; οὐχ’ δ κου ἐθνῶν ; ναι . ἡ ἐθνῶν" ᾿ἐπείῃ εἰς ὁ Θεός, ὃς 
δικαιώσ φ ατομίω ς ομ πίσεως, ζἀ οὐχ ρ οξυρίαν δια Ὁ πὶ ἐμ οὐ 

νόμον οαὦ καϊζαρᾳοῦ μδυ διὰ τὴς πίςεως ; μυὴ γγυοιτο" δλλὰ νὸς 
Μ᾽ ̓ἰσω μὰν. Τί οἵα) ὑ ἐρουμὸ Αθρᾳαμ ὃν ποωπέ-- 

δφι ἡμῶν δὐρηκέναιρῷ σουρκαι: Εἰ γὴ Αὐδρααμ ξὲ ἐργῶν ἐδι- 

κοηῶϑη, ἐγχά καύχθμα Δ οὐ χυδὸς ὃν Θεόν. ἦ, ) ἡ Ἷ )θαφη 

λέγ 4; : Ἐπιςευσε: 8 ̓ Αξρμαμήῳ Θεῷ, κοι ἐλογίϑη οἰυπτὸ ἧς τ 

ϑμδοιμ Τῳ: ς  ἐργαζομδύῳ ὁ 0 μιῶνος οὔ ̓ λογίζεται κα ζῆ χα- 

ραν, δλλα κτὶ ῳ ᾽Σ ὀφείλημα Τῳ μη ἐργαζομδύῳ, πιςεύοντι ἢ 
ἈΡΣΣΣ διχαιοιευ το ἢ μὰ ἀσε(ὴ » λογίζεται ἡ ἡ πίεῖς Ἴκ᾿ ᾧ ἐς ΘΊΚΘΙ ΟΣ 

σέμυ ζω: καϑαη ΚοΙ ᾿ Δα() σ᾽. λέγ ᾧῷ μαχαθισμον ὅ 5 ἀνϑρώ- 
συ, ῷ ὁ Θεὸς λογέζεται διχαιοσάυζιυ χωρὶς ἔ εἰὐυϑς ἽΜακα- 
Θ, οι ὧν ἀφέϑησαν αἱ ἀϑομία!, καὶ ὧν ἐπεκαλύφϑησαιν τ ὡ-- 

εἶπαι. μακαθκος ἀνὴρ ς ὦ οὐ μη 1 λογίσῃ) Κύρκος ἀμδρταν. 
Ὁ μακαφασμος οὖ ἔϑι, ἌΒΣ τίω αϑρομίω͵ ἢ Ἰ καὶ οἰ πὶ τίω 

ες 

Ὁ 

σί 

« 

Κεφ.α.Β 

Γεν..4.8Β 

γιλατ.γ.1 

ἰακ.β.Δ 



12 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
Μ [ἢ 5 κπ ω λ « » 

ἀκροζυςίαν λέοομὴν ΝΣ οτι 6 λογ, 4)η Ἴᾧ Αξρααμ πιςῖς εἰς 
- 2» ] 3 ὯΝ. ο 2 3 

διχουοσίμυίευ. Πώςς οὧνἦ ἐλογίεϑίυ τῶν τἰϑατομη ὁντι,ἦ ἐν ἀκρο- 
Σ᾽ ΣΟῚ, ““,ω» , » 9 ! ο φὰν γ[ 

Τιροζ,Β βυεία: “3. οὐ Ὡϑατομ, δΛᾺ ἐν αἰκροξυςίᾳ. καὶ σημέιον ἐλο- 
ἷ “»") δον " - ! ; ὑὸν 

βε᾽ τδατομης 3 σφεα δα τῆς δικο οσώυης Φ πιςεῶς Τῆς Οὗ :πξιημω͵ 

“Ὁ » ᾽ ΄-, 3 ! Ι ! 6": 

Τῇ ἀκροξυςίᾳ . εἰς ΝΣ ἐὴ αὐτὸν σοτεροὲ παν τῶν σἷμ πιςευογητον 
“ Ι ν οο ' 9 ΄σν ἃ “. ! 

δὲ ἀκροζυςίας, εἰς 2Ὁ λογιοϑίω αι (Σ αὐτοῖς τίου δικαμοσίΐευ, 
Ων “5 9 ᾽ν Ι ᾽ ὶ λ 

καὶ πατέροι χϑατομῆς ζις σσῃ οκ χυϑατομς μόνον Σ δ» λώ "() 

΄“ν “ὋὝ “Ὕ» 2 .“»» ) Ι τον Χ ς 

Όις ςοἰουσί ΤοΙς ἔχνέσι Φ ον Τῇ ακρ οξυςίᾳ πίςεῶς Τὸ παΐος η-- 
Ρ . ολ ! ες 9 ον Ρ ὶ Ε 

Γ μὴμ Αξρφαάμι. Ου γὸ διαὶ γομλοῦυ ἤ ἐπαπίελία τυ Αζρφαμν, ἢ 
ΓΔ 3 Ι. 3 ΡῚ ! 3 λ 

τῷ απσέρμαπ αὐ α’. Ὁ κλήρονοίμον αὐτὸν ἢ ᾧ κόσμου, δλλα δια 
[ { 9 ἣν» Ὁ Ι! Ι Ι 

δυκομοσυνῆς πίςεως.. Εἰ “Ὁ οὐ οι νομοῦ, ᾿λήηρονομοι, Ἀάγεν ταὶ 
,Α.1 Ι ΓΕ ΤΟΥΣ ΒΑ, ᾿ ν 
ἡ πίςῖς, Χο κουτηρβγήτω ἡ τὰ ἐλίῶ "ὁ Ὁ γομμος οργίω Ἀατερ-- 

Οχ λγ 9 » [ . αἱ [ ὶ 5 [ ᾿ 

γαξεται.οὗ )Ὸ “7. ἐσέ νομλος, ουδὲ “"ραξασις. Δια ἅ΄πὸ ἐκ πί-- "δια 

. τὶ ! ᾿ Χ..» ζ ! ἱ .» εἰς Γ να 

σεώς, ἰγὼ κι᾿ χεέθαν, εἰς δὴ βεξα μων 1 ἐπαπέλιων ποτὶ Ἰὰ 
ὶ 3 ἮΝ . δν Ι! ! 9 λ ) ᾽ 

απέρματι , οὐ τῷ οἷν Τα γομμου μόνον , δῆλα καὶ Ἰῳ ὡκ πίςεως 
Ῥ λ εἰ » Ι ε λ ! ο «" 

Αζρφαμν, ὃς ὅ:1 πατήρ ποτῶν ἰἐμὺμ, (καϑωυς γέχρατήῆαι, ὧπ 
᾽ ᾧ ᾿ Ι Ι ς΄.» ἊΝ 

Γοξα . πουτέροι πολλῶν ἐθνων τεϑφκώ σε )κατέναντι οὗ οἰ ίςευσε ΘΕ, 
Ἰώ “Ν λ τ ἃ “" λ λγ7 ες ν] 

ὅ ζωοποιοιυτος Οις γέκροιρ, "Ὁ Καλοιυτος ᾳ μη οντὰ ὡς οντα" 
ε »» Ι 3. ! ϑ ! ν ] 3 

ὃς που ἐλπίδα ἐπὶ ἐλπίδιὲ οἰ χιςευσεν, ὃς ὁ γυεακ αὐτὸν πατέ- 
Ω'Σ) ΟὟ ῦ [ 5 ς 2 

Το Δ» ρρὶ πολλῶν ἐθνων,κτ' ᾽Σ ἀρημᾶρον, Οὗτως ἐς τὸ ασέρμα (ου. 
λ λ.» Ι “Ψ! ἢ ! ς ἣν ) 

Καὶ μη ἀαοσϑενησας τῇ πίςή, 8 Κατενοήσε δ ἑαυτοῦ στ μα ἠδε γς-- 
Τὶ. τς ! εὐ ἢ Χ λ᾿ «ἰ- ! 

νέκρω μῆυον, ἑκατονταέτης που ὑπώργων "ἡ τέων νέκρωσιν Φ' μιη-- 
5» ε ,.΄ (ἢ λυ γἧς 7 ΩΝ ἐ; 3 7 ΟΝ »ὔ 

χρας Σαρῥας" εἰς ἢ τίου ἐπαπελίων τῷ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ α»- 
! ὁ :-5 [. θὝ ἢΓΠ , Ι “ ' 

πιςία, ΣᾺ ονεδουυα μωϑη τῇ πίςᾳ, ὅδυς δόξαν τῷ Θεῴ, "ἡ πλή- 
: « ε » [ Ι ᾽ ᾿ϑιν .» 

ροφορηϑεὶς 011 Ο {πῇ ἡἤελτω,δωώτος ὄξει ῷ ποιῇ σοω. δὲ γὴ ἐλο-- 
! ᾽ 9 ! ἈΠ. ..9 Ι ἢ ἊΝ 9 ς 

γ ἢ ἀυπὸ εἰς δεχομοσυνίευ. Οὐκ ἐχρα Φη ὃ δὲ αὐτὸν μόνον ὅτι 
᾿ Ι ΠῚ 9 λ ᾿ 5 ες “ΘΝ ! Ι σν - 

ἐλογ ο)η οἰμπτὸ δλλὰ Καὶ δὲ ἡμίαρ, οἷς μάμει λογίζεαϑαι, Οοιις πι- 
ΤΥ 2 λ λυ 4 ῶΩυ ἈΠ 2 ο- 

φευοισίν οἰ πὶ (Ὁ) ἐγείραντα ἴησοιῦ 1 Κύφσκον ἡμὴμ ὡκ νεκρῶν, 
εὶ Ι ᾿ Ἀ ᾿ [ ε 2 3 

ος  οεδὸϑὴ δια ἴω παρφιγηωματα ἡμῦμ, Καὶ ἠγέρϑη διὰ τίει" 
4 Ϊ γ᾽} Ι 9 ᾿ 
ἀμαριάρι, ἡμὴμ ἸΟ, οὐ Ομ βεντες οὶ οἈ πίςεως, ΩΝ 
3 2 ἢ ἴω Ι ς ἡ ; ν 

εἰρήνίευ ἐχομδυ ζοθος ἄ Θεον δέω Τὰ Κυδλου ἡ μὴν Ἰησοδ ΚοΑ 
ς. ᾿ ᾿ δ “ν᾿ ] » 

σοῦ, δὲ Ἂ ΚΟ" τίου χυοοσογωγίευ ἐοκα μδυ Τῇ πίςή εἰς 7 χα- 
: υ ς ἢ οςς ᾿ ] 5», »)» 9 δνᾷ 

Ἔφεσιβ'Δ ραν ταωτίωυ ον ἥ ἑςηκάμν, .Ω7 καυγώμάθα 6π' ἐλπίδι τῆς δὸ- 
ἘΟΟ ν ε | ΄ 3 [ Ελαν ) ο τ 3 “Ὕ» 

[ἀκα ξης τ Θεοό, .ο οὐ μόνον 5, δῆλα Ὁ καυχωμθα ον τὴς θ λίψε- 

᾿ 



Σ τίω δωρεαν. 

6 Ια 

ΠΡῸΣ ῥΡΩΜ. ᾿ 

ἐκ εἰδότες ὅτι ἡ ̓θλίμο υὐτρομόνίω ἡκατεῤγά (5), ἡ ̓ )ὑσομο- . 

νη δοωμίω), "Ἢ δὲ δοκεμνή ἐλπίδα" ἡ ἥ Ἀ ἐλπίς οὐ καταϊαγαυεί, ἡ 

δγιὴ ἀγαπη Τὰ δἰ Θεοῦ ὠκικεχί ὡψΊαις καρδιαὶς ἡμήμ'δια γζυω ᾿ 

ἔΞΞῸ: ᾿" οὐ τὸ τὸ δόϑεντος ἡ ἥμιν. “ξη » Χραρς, ὄντων ἡμῶν ἜΝ 

ἀχνῶν, ΤΊ χωιρὸν στρ ἀσεδῶ ων ὠπέϑανε. μόλις τοι ὑπρ δι. 

καίου ἧς οἰ ντοϑανάπο: ὑπέρ ἼΣΣ Τῷ ὠγαϑοΐ ἄχτ τς ο -- ' 

μ᾿ α, ΣΤΟΘΌΨΕΙΨ. Σευίςησι; " ᾿ τί ἑαυ ὠγαπην εἰς ἡμὰς ὃ Θεός, 

ὅτι ἔτι ἀμϑντωλὼν ον τὺν ἡμῖν, Χραςος ἰχσέρ ἱὡμῶν ἀπέϑονέ. 

πολλῷ οι μᾶλλον δικαιώϑεντες γαυ ἰὸν Τῷ αἵ αματ αὐτῷ, ὑῶνα 

ϑησόμῖθα δὲ ΩΣ Στὸ τῆς ὀργηῷ. «Εἰ ;γὸ δ ἐχθροὶ ον τες ; χατηλλαῦγ- 

μὴ Ἴῳ Θέῳ διὰ “ὦ “ ϑανάτου “- τ’ ἐδ ἀν, πολλῳ μαλλον καΐαλ 

λα γύτες συυϑησύμῖθα ον τῇ " ζωῇ ἀμφ. Οὐμόνονε 5, λα καὶ 

παυχῶ ιδρον ον τω Θέῶ διά Τῷ Κυδάου ἡμὴ [σοῦ Χαιροό, 

- δὲ ω τυρηι καταλλανγέει ἐλαξομδω. Διά το ὡςπ δὲ 

ἁγὸς δὐύϑρώπου ἤ ἱ ἅμδρπια εἰ μι ζ κόσμον εἰσηλϑε . 1α] ' διὰ τῆς 

ὡμδρπας ὁ ὁ ϑανατος, και οὕτως ἐς πουταις ἀὐδρώποις ὁ ϑανα- 
τὸς διηλϑεν οἶφ 6 ὡ παντες ἡμῦρτον. Αχρι γαρ νόμου ἁμδρτία 

ἰεὺ ἐν κόσμῳ" ἀμδρτία ὃ ἢ ὐκ ἐλλογεῖται, μη ὄντος νόμου. Αλλ᾽ 
ἐξασίλάνσεν ὁ 0 ϑανατὸς δυτὸ Αδαμ μέχει Μώσεως πΩ ̓ ἀὶ 

Οιῤ μ ἀμδρτήσοιντας οὶ Ἰῷ ὁ ὁμοιώμαπι τῆς δλχδδ τς 

Αδαμ ὗς 611 τύπος 78 Ὁ μδήοντος. ΣᾺ οὐχ ὡς ἢ φϑραπῆωμα, 

οὕτω καὶ ̓ς χάξισμα. εἰγαρ  Ἴὡ 5 ὁ ἑνὸς παραηβώματιο οἱ πολ- 
λοὶ ἀπέϑανον, πολλῷ μαλλον ἢ χάφας 7 Θεοΐ ΚΟ ἡ δωρεα ον 

χαθατ τῇ ΤῈ ἑνὸς Δλυϑρωώπου ἴησού Χριςοὺ ἐ ἐς ζις πολλοῖς ἐστξ-- 

ἐλασευσε. "ἡ οὐχ ὡς δὲ ἑνὸς ἀμδρτίσαντος͵ τὴ δωρημα" τὸ δ 
γα κρίμα ὟΖ, ἑνος εἰς κατάκριμα, ̓ Σ ̓  χαξισμα ἐκ πολλῶν 

παρα ηϊωμάτων, εἰς δικαίωμα. εἰ γὰρ  7ῷ ἐξ Τῷ ἑνὸς αὐρατῆώ- 

μαπὸ ϑαγατος ἐβασίλέυσε δια 78 ἑνὸς, πολλῷ μαλλον οἱ τίω 

αὐϑκοσείαν τὴ τῆς χάθατος Ὄ Κὶ δωρίαρ᾽ τῆς δικαιοσύνης λαμ- 
βανοντες͵ ἐ οΨ ζωῃ βασιλδσοισ! διὰ ποί κα ἑνὸς ἴησού Χριροῦ. Ἂς. 

ῥϑὶ οι ὡς δὲ νὸς “ραηϊωματος, εἰς παντὰς ἀὐϑρωποις εἰς 

κατακριμα" οὕτω χα δὲ ἑνὸς δικαιώματος, εἰς παντας ἐω-- 

ϑεφποις εἰς δικωίωσιν ζωῆς. ὡς πῷ γὰρ ) διὰ τῆς αὔρακοῖς τοῦ 
' λ 
ἑγὸς δμϑρώπου ἀμδρτωλοί κατεςοίθησοιν οἱ πολλοὶ, οὕτω χαὶ 

Εζῴρ.8.Δ 



ἣὯ; 

Ἰω.η.Δ 
βιπεῤ.β.Δ 

τὰ 
' ἀμδρίέᾳ ἵ ἱγα ἡ χάεας πλέοναση ; Μὴ ἥθοιτο. δίτινες ἀπεϑανος. 

14 Ἐπ τΘ αὶ 
διὰ τῆς ὑποκοης “’ ἑνὸς δίκαιοι καταραιϑησόνται σὶ πολλοί. νᾷ 
μος ἢ πουράσηιλϑεν, ἵγα πλέονα σ᾽ Ως ὁ παροίπίωμα ᾿ οὐ, δ ἐπλέο-. 

γωσεν ἡ  ὡμδρῖεα, ὑπερέπερ (οσευσεν ἡ χες, α. ὥρα ἐξασί- 

λόυσεν [͵ ἁμδρπα ὧν τῷ ϑανώτω, οὗτω καὶ ἡ χάξας. βασιλδ:-. 

συ δια δεκοιμοσίλθης εἰς ζωίω, αἰώνιον, διὰ Τησοΐ Χραςού 1ῷ 

Κυεάου ἱἐμὴμ. ιν δις τί οι ὃ ἐροῦμδ: ὀλιμδυοῦμδυ τῇ 

μὴν τὴ β ἁμδρπᾳ, πῶς ἔπι ζίσομδι ἐν αὐτῇ ἢ ἀγνοῦτε ὃτι ὃ Οστ! 

ἐξασβίϑημϑω εἰ εἰς ΧΚραςον ἴησοιυ, εἰς “ὃν ϑανο τον ἀυν ἐξαπῆΐς 

ϑημὸρ: ̓σίωνεταφημδν οὐ ἀρῆθ δια τῷ δ βαπβίσματος εἰ εἰς ῷ 

ϑρένευτον, να ὡς ἠγέρϑν Χρκεος ὡκ γέκρων διὰ τῆς δόξης “' τ' 

ἡαϑϑο, οὕτω καὶ ἡμεῖς ὧν καινότητι ζωῆς «αξαπατήσωμδρ. εἰ 
γὰρ  σύμιφυτοι γεγόναμδω τῷ 11) ὁμοιώματπι ω ϑανάτου αὐτοῦ, 

λα ζου τὴ τῆς ἀὐαςεὶ σεως ἐσόμῖθα, σις γινωσγοοντες, ὅτι ὃ πῃ 

λαιος ἡμὴ ἀύϑρωπος σζμυεφοιυρῶϑη, ἵνα. κατα ργηϑὴ Ἷς σωμα 

τῆς ἁμδρπας, 7 μηκέτι δουλόψεν ἡ "μας τ! ἢ ἁμδρπᾳ. ὦ γωρ 

Σποϑανῶν δυδικαιώται Στὸ τὴς ἁμδρπας." εἰ ὃ  ἀπεϑαινομῆυ 

ῳ Χράξω, πὶ πιρεύομδυ ὃ ὅτι χα Ισυξισομδῳ ἀυπῷ, εἰδότες ὃ Ὦ Χερα 
ξὸ ἐγερϑεὶς. ὧκ γέκρῶν, ἐκ ἔϊς δστοθνήσκει, ϑανάτος ΠΕ ἔτι 
κυρ αδει δγαρ ἀπέϑανε, Τῇ ἢ ἀμδρῖμᾳ ἀπέϑανεν ἐφάπαξ' ὃ δ 

: ᾧῇ, ὦ τῷ Ὁ Θεῴ᾽ οὕτω Ἂ ὑμεῖς λογίζεανε ὁ ἑαυτοιξ νέκροις μϑρ ἰῇ 

τῇ ἢ ἁμδρτᾳ, ζῶνταρ 3 5 τῷ Ὁ Θεῳ ἐν Χόαςω ἰησοό τῷ Κυθίῳ ἡ-- 

μὲ Μὲ οι ἢ ξασιλέτω ἡ ἱ αμδιτία ἐν Ἰῷ βγητῶ ὑμὴν σώ τ ϑς 
π|, εἰς ὃ ὑπακούειν᾽ αὐτὴ ἂν ταὶς οἰδιϑυμίαις αὐτοῦ μηδὲ 
παρασαίαε μὰν ὑμδμόπλ ω ἀδικίας τῇ ἢ ἁμδρήᾳ, δλα 
παραςησοιτε ἑαυζις Ἴῳ Θεῷ ὡς κ᾿ νεκρῶν ζῶνταρ, ἡ Ὁ γα, ἰᾳ ῃ 

ὑμδμδ ὄπλα δικαιοσίθης Ἴῷ Θέῳ᾽ ἁμδρηα, γα ὑμὴμ οὐ κυ- 
ραδση' οὐγαρ ἐρε στῦ νόμον, ΝᾺ ὑπὸ χάριν. Τί ̓οαύν 4ς 

μδρτίσομδῳ, ὁ 0ΤΙ ὡκ ἐσμὲν ιἱτοὺ νόμον, ἊΝ υὑσῦ χάθαν: Μη γό- ΤΩ 
γοιτο. τῶ δἰδδετε ὃ ὅτι ᾧ ὁ φῆριςαψέτε ἑαυτοις δούλοις εἰ εἰς ὑπακοίαυ, τῇ 
δοῦλοί ἐξέ ῷ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμδρπίας εἰ εἰς ϑανάτον ἡ ὑπακοῆς 
εἰς δικαμοσυνίευ; Χαρας δὲ Ἴῳ. Θεῳ, ὅτι ἅτε Δῦλοι ᾧ ἐμδρ- 
ὴ ἡεας,ὑπηκούσειτε δὲς οκ καρδίας εἰ εἰς ὃν φθδεδόϑητε τὶ τύπον διόα-- 
᾿χῆς: ἐλάυϑερωϑέντερ: ἢ δ πὸ τὶς ὡμδρπας : ἐδουλωϑητε τῇ ἢ δε-- 

ΐ 

"ἀδελφοὶ, ὁ 

ι ὠντῴ. δ. 

ὄξω ν ὦ 

2 οὐ ἐβου- 

,ϑυ; τα 
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κα οσίζυῃ. δ ϑεοὴπιν(ῃ λέγω, διῶ τίω αἰϑένειων τὴς σονρκὸς 
ὑμὴν. ὡςπῷ 7.»  αὐρέφησατε 4 μδγνὺ ὑμῶν δου λου τῇ Τῇ αὐκαϑρ Δ 

σίᾳ Κα Τῇ δμομίᾳ εἰς τίω ὁ ἀνομίαν. οὕτω ἐμ Ὁ πα φοιρήσοιτεΐα : 

υδψηι ὑυδμ δουλα Τῇ ἢ δικαιοσύνῃ εἰ εἰς ἁγιασμον. ὧπ ἼΣΗΣ . δοῦλοι 

τε τὴς ἀμδρῖωας, ὀλάυϑεροι {ἴτε τῇ Τῇ δυκαμοσυνῃ.. ἦινα οι μα 

πον εἴχετε τῦτε ἐφ δὶς να ἐπαιθωυεε: ὁ » τέλος ἐκείνων, 

ϑανατος" νιωὶ ὃ  ὀλδυϑερωϑεντες Στὸ τὴς ἁμδρήίας, δουλωϑέν- 

τες δὲ τυ Ὁ Θεῳ, ἔ ἐὼν "ὃν καρπὸν ὑμὺν εἰς ἁ ἀγιασμμον, ὃ δὲ τέ- 

λος, ζωιὼ αἰωνιον. ᾳ γὰρ ὀψώνια Φ ἁμδρπας, ϑανατος" κι 

5. χάφασμα, Φ Θεού ζωη αἰώνιος ον Χρέφώ ἰησοό τῷ Κυρίῳ 

ἰέμῦν. Η ἀγνοειτες α δυλφοι (νωσκοισι δυό νομῶν, 

λαλω) δε ὁ νόμλος κυρ θυ ᾳ τὰ 78 λύϑρωπου ἐφ ὅσον γξόνον ὅι: Σὲ ἌΣ 

ἰξ γὼ ὕπανόρος γι Ἰ 1ὼ ζωντι ἀνδρὶ δέδεται γόμω" ἐὰν 3 ἄ- 
ποϑαίνῃ ὁ ὁ Δύήρ, κατήργηται Στὸ ΤΏ νο μου Ῥδυδρος. ἀφ. ρα 
ζῶντος ἢ 7ῳ ἀνόρος μοιχαλίς λφημαπισέ, ἐὰν ἔρηται ἀὐδδι ὁ ἐτέ-- 

δέν: ἐων δὲ Σστοϑοίνη ὁ Ο δϑήρ, ἐλδυϑέρᾳ ὅξὴν δύτο Τῷ “: γόμου, (ὁ 

μη ἐἢ) 41) αὐτίω μοιλαλίθα, δβνομδυίω ἀνδρὶ ἑτέρῳ. Ωςτε, εὕ-- 

δελφῷοι μου, Καὶ ὑμεῖς ἐϑουνα τοῦ ϑήτε Τῷ νὸ πω, δια, ἐς σώμα:- 

τὸς τοῦ Χραροῦ, εἰς "ὃ ϑυέοϑοι! ὑ ὑμας ἑτέρῳ Ἴω-ς ὧκ νέκρῶν ἐ- 

γέρϑεντι, ἵνα “αρποφορίσωμδυ Ἰῳῷ Θεω. ὅτε )ὸ ἡμδρ ὁ ον Τῇ 

σουρκὶ, ἴῳ παϑήματα Τὴν ἁμδρϊεὼν Ὁ διατῷ γόμου ὠνηργεις 
τὸ ὃν Ὅις υδήεοιν ἡμὴ, εἰς τὸ καρποφορησοι Τῷ ὃ ϑανατω᾽ νων Β 

ἡ  κατηργηϑημδρ Στὸ Ὁ ἤνομου, ἀιτοϑαινόντες ἐ ἐν ᾧ κατειχομε- 

ϑα, ὥςτε δουλό,ειν ἡμιας ὧν καμνότητι πνό) ματος κὶ οὐ παλαιὸ- 
πα θ. τῆτ ἡράμμ. αὐτὸς. Τί οι ὦ ἐρουμὴν,᾽ ὃ νόμος ἁμδρῖέα: Μη 

οἠυοιτοδλλα ἢ ᾿ἁμδρίεαν: ὅκ ἔγνων εἰ μυὴ δε νόμιου. τίν ἡ: γα 
ὀλιϑυμίαν: δΨ ἡδὰν Εἰ μή ὃ νόμος ἐλευ, Οὐκ Οὐ) ιϑυμήσᾳο. 

ἀφορμην: Ω ᾿ λαιξῶσο ἡ ἥ ἀμδρῖεα δια Φαντολῆς οκοζφργασουτο ἐ εἰ 

ἐμοὶ ποιοῦ . οὐιϑυμιανγχωθάς “ὁ γὸ γόμϑυ ἁμδρῖμα γέκρα. ἔγω: ὃ 
ἔζων χωθάς νὸ δἰ χρύν ποτε" ἡϑούσης: 5 ΧΣ ὀντολῆρ, η 1 ὡμδρῖεα ἀὐέ- 

ζησεν, ἐγω 5 ἀπέϑοαινον' κ, εὑρέϑν μοιή σντολή ἢὶ εἰς ζωίω, αὗ-- 

Τὴ εἰς θάνατον. ἰὶ )Ὁ ὡμδρπα αζορ μίω λοιξουσοι διὰ τὴς ον-- 

τολῆς, ὀξηποιτισέ με, ὯΙ σὲ αὐτῆς ἀπέκχίεινεν. ὥςτε ὁ μδ. Γ 

γόμος ἅγιος, καὶ ἡ ̓ ντολή ἁγία Ἂ δυζαα Καὶ ἀγαϑή. Το οι 



τς 
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ἀγαϑον, ἐμοὶ γέγονε ϑαναντος; Μή οἥμοιτο' δ)δλαὴ ὡμδρπα "ἴ “να 

Φαν ἁμδρήα δια Ὁ Ὁ ἰγαϑο μοι κατεργαζομδρμη, ϑανατον, 

ἵγα γἥηται ΚΑ» υποερθολίω ὡμδρτωλθς » ἀμῦρτια διὰ τὴς 

ἐντολῆς. Οἰδαρμδυ γωρ ὅτι ὁ νόμος πνόυμιαἱεκὸς ὅξῃν "ἐγὼ δὲ 
σοίονακος εἰμα,πεχοφφμδμος σὺ ὸ τίε μῦρπαν. δ)ὸ κατερ- 
γώξομαι οὐ Ἡνωσκῶ ου ὩΣ δ ϑέλω ζῦτο τδϑίατω, Χλ ὃ μν 

δϑ » Ὅυτο ποιωὺ᾽ εἰ δ ὃ οὐ ϑέλω ζουτο ποιὼ ,σύμφημι τῷ γόμῳ 

ὅτι καλός. γαυὶ δ ἐκ ἔπι ἔγω κατεργάξομεαι ὁ αὐτὸ, δλλ ἡ οἰκοῦσω 

ὧν ἐμιοι ὶ ἁμδρπα; οἰ σὰ γ ὃ ὅτι 57. Οὐ)! ον ἐμοί;  Ὀυτίσινὲν τ ΤῊ σοΌ 

κά ον ἀγαϑὸν. 9 δ Ὁ ϑέλειν αὐράκειται μοι, τὸ 00  κατεργαίζε- 

ἘΝ τὸ καλὸν οὐχ εὑδάσκω. ου ̓ γο ὃ : ϑέλω ποιὼ ἄγαϑον, ΣᾺ ὃ 

ἀκ ἔτι ἔγω ̓ κατεργαίζομα!. αὐτὸ, δλλ ἡ οἰκοῦσι ΩΨ ἐμοὶ ἀμδρ- 

πα.- Εὐράσκῶ ὥρα ὧν γόμλον “πὸ Ὁ ϑελονῖα ἐ ἐμοὶ ποιεῖν ̓Σ κα λον, 

ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν πουρανειται. σϊμυηδὸ μαι γν τῷ τυ γόμωϑ 5 Θεοά 
τὶ ΟΣ ἔστω ἀὐϑέθοπονῚ βλέπω: : ἕτερον γὸ μον ον Ὅις μδλεσὶ μιου 

αὐποραπεούμῆμ(ῷ) τῷ τυ νόμω πα νοὸς μου, καὶ αἰχμαλωτίξον- 

τὰ με πῷὸ γόμιωτῆς ἀμδρτίας Τῷ ὄντ: ον ὥοις μδλεσι ἰκό (ἃ- 

λαϊπώρος ὀγω λύϑοθοπος, ἧς με ῥύσεται ὧκ τοῦ σώματος ΤΩ 

ϑανάτου ζύτου; 4 δὐχειριτω τῷ ̓Θεῷ δια [σού Χριροῦ ποί Καὺς 

Θλου ἡμὴ.) Αραδ οἰ αὐτὸς ἐγω ̓Ἴῳ μὴ νοὶ δουλόψω γο-- 

ἀρθῇ ἡ σουρκί, γόμω ἁμδρπας. 

Οὐδὲν: ὥρα γιΐω κατοίκριμα ις ἐν Χραςω ἰησοΐ μή κα 

σρκα φἰξαπατουσιν, δλλὰ κι γ πνώμα- 0 "γὸ γομίος τοί δηνώ. 

μῶτος τῆς ζωης Ἵ Χραςω Ὁ Ἰησοῦ. ἠλδϑερῳσε. με Στὸ Ὁ νόμου 

τὴς ἁμδρπας Κα το ϑανάτου. Ἷς )ὺ ἀδειύατον τού γομου .Ψ 

ῶ δ ἠαϑενᾳ διὰ τὴς σουρκος, ὁ Θεὸς Ὧ ἑαυτοῦ ον πέμψας. ων ἧς 

μοιωμαπ σουρκος ἅμδρπας, καὶ δὰ ἁμδρπας κοι τέκρινε 
ἁμδρπανς ὧν τῇ μοι ἵνα “ὁ δικαίωμα κ νόμου πληρφιϑη 
-Ψ ἡμῶν μὴ καὶ δε φἰξεπατουσιν δλλα καὶ ἥκέμαι Οἱ 
δ καὶ σείρκαν ὄντες, ᾳ τὴς σουρκος Φρονουσιν' Θ: 5 ων τὶ ην-- 
ΜῈ ̓ καῇ μι πνδματος. ἕὰ δ). Φρόνημαι τῆς σονρκος, ϑαΐ 750) 

τὸ δὲ φρόνημα τῷ πόματος, ζω χα ᾿ εἰρίυη: διότι τὸ Φρό- 

οὐ ϑέλω κακὸν, ζυὉ ϑϑοσω. ΕἸ Ὦ δούϑελω, ἔγω ̓Οὐτο ποιώ, 

ἢ ὄγι α. μον 

Ι δχις δὲ ᾧ.ἰὰ 

δ'ἝΡ΄᾿Ί .; 
2 ᾧ γοϊ μου. ! 

γημαὰ Τῆς σονρκὸς, ἐγθρφι εἰς Θεόν" ᾿ τῷ ἢ γδνο ἐμα 7Ἑ Ὁ Θεοῦ οὐχ. 

χσυ- 
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᾿ὑππρτασσεται οὐδὲ ) 4 δαυ αὖ. ΘΝ δ ον σινρκὶ ὄντες Θεῴ δρέ- 

σα οὐ διωανται. ὑμεις δ όρ ἐσέ -Ψ σαρκέ, Δ ον πνδυμαπ, β 

ἐπ πνέμα Θεοό οἰγοεῖ ὠνύμιν. ἡ ἰ δε ες πνῶμα Χρκροδ ΠΑ 

ἐμ, ἐξδιι ἐρκ ἔσιν αὐτῷ. αἱ ὃ Χρλρὸς ν ὑμῖν, δ δὼ σώμα νέ- 

κρὸν δὲ ἀμδρπαν, τὸ ὃ πνέυμα ζωή διὰ δικουοσίυζω. Εἰ: 5 Ὁ 

πνώμα 7Ὁ ἐγείραντος ἴησοι ὧκ γεκρῶν, οἰγέι ὃν ὑμῖν, ὃ ἐγεῖς 

βας ( Χραςον ὡκ νεκρῶν, ζωοποιήσέ ὌΡ ΧΟ θνητὰ σωμᾶτα 

ὑμὴμ, δια, Ἢ ὠφοικοίιυ ἀφ ἀκο;Σ γόος Ἀν Α ρώ οὐ ὁ,αἰδελ.-- 

Φοιϊ, ὀφειλέται ἐσμὲν φ Τῇ σαρκὶ, ω κτὶ σεέρκαι ζω: ΕἸ [καὶ 

σε βχα ζητε, μδνετε Σποθνήσκειν" εἰ δ ̓πνόύμαπ' ταῦ ναρρίξερ φ 
σωματος ϑανατουτε εζησεῶν. σοι γὼ πνεύματι Θεοΐ αἴ διὰ γ5}), 

οὗτοί εἰσιν οὶ Θεοΐ. « τὰ ἐλοίξετε πνευμα δουλείας πολιν εἰς 

Φοθον, ΝΝ ἐλάβετε πνέμα ἡοϑεσίας, ὃν ἐ ω ὁ κραϊζομδι, Αξζξὰ 

ὃ πατήρ. αὐτὸ "ὃ πνέυμα, συμιμιαυβίυρει τ πνδίμαπ ἡμὴ ΟΤί 

ἐσμὲν τέκνα, Θεοό. εἰ ̓  τέκνα, "ὰ ̓κληρονομοι" κληρονόμοι μ 

Θεοΐ συ[κληρονόμοι ὃ 5 ̓Χοκςού, ἐπ συμποίαο, δυο να (ὁ σὶλυ- 

φξαϑῶμδ. Λογίξομαι ὃ ὅτι ἐκ ἄξια ὦ ποιϑήματα Τῇ 

γιμυ Ὁ καιροῦ χσεϑς μδιουοῦ δόξαν ἀποκαλυφϑέευαι εἰς ἡ-- 

μᾶς. Η )Ὁ Χποχαροιδοκία Φ κἱέσεως Τλποκαλυψιν ἢ’ Τ' ων: Φ 

Θεοῦ ἀπεκδεγχᾷ). Τῇ ἢ). ματαιοτήτι ΐἐ »Ἰεσιςὺ ὑπεταγη, ἐγ ἑκου-- 

σεν. δλλαὶ δια δ᾽ ιασσὶ ἀξανπα ἐπὶ ἐλπί δε"δτι τς αὐτῇ ή ἱ κἱεσις ἐ- 

χὐδεδωϑήσξι Υὐπὸ Φ δουλείας δ Φϑορας: εἰς ᾿ἐλόνϑεοκαν Ρ 

δόξης Τὴν τόνων δ π' Θεοό. Οἰδαμὸν γαρ ὅτι πῶ σοι ἡ κτίσις τ 

σένανε ΚοἹ ̓συμυωδινᾳ ἃ ἄχρι τ νιίρ" οὐ μϑνον δὲ, ὅλα ( αὐτοὶ 

τίω ἀποργέω ὅ - πνεύματος ἔχοντες, ΩΣ ἡμεῖς αὐτοὶ ὧν ἑαυτοις 

σεγάζο μδν, ἐἰοϑεσίαν ἁπέκ σὲ γόμδυοι τίω Χτολύτρωσιν φ σω-- 

ΚΒΟΣ ἡμὴμ τῇ “Τῇ γωρ ἐλπισὶ μααἰϑηιῆν. ἐλπὶς δὲ ̓βλεπομδυη,ὑκ ᾿ 

ἔσιν ἐλπίς " ὃ ἘᾺ βλέπει τς, π Χο ἐλπίζει: : εἰ 3 ὃ οὐ βλέπομῆν 

ὀλπίζοιδυ, δὲ χ'χσομονῆς ἀπεκδεχόμεϑαι. Ὡσαύτως δ κοῦ 

“πνεῦμα σιμυανελαμξαν" ταῖς αἰδϑενείεης ᾿ἡμλθ. Τὰ γὃ τὶ τι. 

᾿Ἰαδοσευξώμεϑα καϑο δέι, δκ δἰδαμὰρ, Δ αὐτὸ μ πνευμα 

ὑπρεντοχανει ὐὐποτρ ἡμδς σεγαλμλόιρ. δλαλήτοις. ὃ μὴ  ἐρδυνῶν 

τας καρδίας, οἰ δὲ τ Ἂ Φρόνημα “Ὁ τ' πνόυμᾶτος, ὅτι κν Θεονὶ ΣῊΝ 

τυχῶνᾳ χορ ἁγίων. δια υδυ “δὲ ὅτι (οῖς ὠγαπῶσι ῷ Θεὸν 
Β... 

Γόγατ. ἢ. Α 
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ποιντα σαωεργεῖ εἰς ἀγαϑον, Οις κτ' πεϑϑεσιν: κλήτοις οὖσιν. ὅτι 

2 οιὶ περέγνω, κα] τϑϑώρασε συμμόρφοις τῆς εἰκόνος “Ὁ Ὁ ἠδ 

αὐτε, εἰς 5 ς ὸ 41) αὐτὸν (ΠΕΣ Το βομοΙ ὧν πολλοῖς ἀδελφοις. οιᾷ 

3 τεϑώφισε, Ὅυτοις κοῦ ἐκοάλεσε " γἡ ουῖ ἐκάλεσε, Ούτοις καὶ 
ἐδικαίωσεν οὶ 5 ἐδικαίωσε, ζυύπις Χο  ἐδδζξασε. Τίουῦ ἔρου- 

μὲ τϑϑς ταυταεἰ ὁ Θεὸς στρ ἡμὴ, 1ίς καϑ' ἡμῦμ; ὅργε 5 
ἰδιε Ἢ ὅγε ἐφείσατο, ἐὰν υἀσίρ ἡμὴ παντων τὐρέδωκον αυυ-- 

τὸν, πὼς Νὐλ Καὶ σιν ̓ ἀυπὸ ἴῳ ποτα ἡμῖν ̓ χαρίσεται" ; Τίς ἐ[- 
πάντ καλέσᾷ Ὡὰ ὠὡπμιλεκ τῶν Θεού;" Θεὸς ὃ δικαιῶν, πς Ο κατακρίνων; 

Χραςὸς ὃ  ἀποϑανων »μαλλον; ̓  και ἐγερϑεὶς, ὃς Ἢ ἐςίν ὧν δὲ- 
Η ζιᾷ τ ἫΝ Θεού, ὃ ὃς καὶ ὀντυγχανς κχσέρ ἐμὴν. τίς ἡμας χω-- 
οἰσέ Στὸ τῆς ὠγώπης Τ' Ἔ ΧΕιροῦ: θλίψις," ἥ ΣΝ ρκα,ἢ διω-- 

μος, ἵδλιμος, ἢ γυμνότης, 1 κίνδειυος ἢ οὗ μάχαι θαι; (αϑως 
τάν ογ. Δ 0. γέχρασῆαι, ἡ ΟἸε ἕνεκα (ου ϑαναούμθα ὃ ὁλίω πίω ἡ ἡμέραν, ἐ- 

»" λογίοϑη μϑυ ὡς πσεϑθατα σφαγης. )Σ δλλ Ἢ ω Ουτοις πέσιν υ- 

β φϑνικώμδυ διω τῷ ἀγαπήσαντος ἡμας. ̓ πέπεισμαι γ»ὺ 0ΤΙ ὅτε 
ἰὸν ϑανατος, οὐτε ζων, οὗτε ἀήελοι ,Βτεβρχαι, οὐτε δαυάμε ις. ὅτε 

ὠγέσωτα, ὅτε μδηοντα, οὔτε ὕψωμα, “1Ὲ βαϑος, οὐτεῖες κτίσις 
ἑγέροι ΕΝ ἡμᾶς λώδασαι Στὸ τῆς ἀγαιπης Θεοῦ, δὲν 

β 1 "α θ᾽ Χραφςω [Ἰησοῦ τῷ τῷ Κυδίῳ ἡμὴμ. Αληϑῴαν λέγω ἐν 
ῤ Χραζῷ, ου ψεύδομαι . συμμαρυρώσες μ9ι" τῆς σἰμυφδήσεως 

μου, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ὅτι λύπη νι ὅ6 μεγάλη, Ω ἀδιώλει- 

- ὑρα σῆος ὀδεμυη τῇ ἢ καρδίᾳ μου" ̓ ηὐχομίω )0 αὐτὸς ἐγω ἡὐαϑιμῶς 
ἐῇ Στὸ 5 ξ᾽ ΧΘιροῦ ὑπὲρ ὃ ω ἀδελφῶν βου πα  συήενων βου χα 

ΤΕ Τ σάρκα, ὁτηνες εἰσιν ἱσροιηλῖται : ὧν ἡ ἡοϑεσία ἡ δόξα χα οἷ 
ΡΡτςς “δια ϑῆχοι ον [ γομιοϑεσία; ἡ πόρεν, κ αἹ ' ἐπα ελίαι, ὧν οἱ οἱ 

Β πατέρες, "ΟἿ [ὁξ ὦ ὧν ὁ ὁ Χρκτος, Ὁ κι σρέρχα, ὃ ὧν ὅηι πῶντων 
᾿ς Θεὸς δὐλογῆτὸς εἰ εἰς (ὅσ αἰῶνας. ἀμίω." ἐγ Οἱ δή ἢ ἢ ὅτι ὠκπέγήω-- 

ΧΗ ὁ λθλος ' Θεοῦ ου )γ)Ὁ πέντες οἱ ἐξ ἰσιρουῖλ, ὃ 704 ἰσροήλ᾽ 
ΓεκαΒ ς ἕω; ὅτι εἰσὶ ἁσέρμα Αξρριάμ, παντες τέκνα" δλλ ἐ ἐν ἴσμακ 

κληιϑήσεται σοὶ σπέρμα, Ουτεεῖν, οὐζῷ τέκνα ἃ σαρκός, ταῦτα 
τόμτ.Δ. πέχνα Ὁ Ἢ Θὲού, ϑλα, κως τέκνα, τῆς ἐπαηελίὰς λογίζί ἐ εἰς ᾿ασὲ ρ 
ποτ ἀμνοι ἐπαηελίας γαρ ὃ ὁ λόρος ὧδε, Κατὰ ἡ ῃ καιρὸν Ὅυτον. ἐλά,- 

» σομαι, Καὶ ἰραι τῇ Σαῤῥᾳ ἡ ός. Οὐ μόνον 3. δλλαὶ χρὶ Ρεξέκκα 
ΓΕΟΧεΓ 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 1 
ὀξινὸ ἑνος κοίχζω ἐλουσοι ἰσωάκ ω παϑὸς ἡμδμομυ μπῶ ἫΝ δυνη- 

εν" ϑέν Τῶν, ̓μηδᾷ δοξάντων τὶ τί ἀὠγαϑον ἡ κακὸν, (δα κατ ὡκ-- 

δὴ 

λογέω πξ Θεοδ πγοόϑεσις μή, γώ ΟΣ ἐργῶν, ΣᾺ ἃ ὁκ τώ κα-, 
λριώτος ἐῤῥήθη αὐτ!, ὁπ. μείζων δουλάσᾳ τῷ ἐ ἐλοίασονι. 
καϑῶς ς γέλραπβαι" Τὸ ΕἸΡΑΥῈ ἠγώπησοι, ᾿ 3 Ησαῦ ἐμιίσησοι. 
Τί οὐ ἌΝ μη ἀδικία ἰῦρα Ἴῳ Θεῷ: μκὸ γἥνοιτο. Ἰῷ 

κπείρω. ἄρα οι οὐ Τῷ ϑέλοντος οὐδὲ 5 τ τρίχοντις, δλλώ ποῦ 

ἐλεοιῦτος Θεοί. λέγ ). ἡ »ραφὴ τῷ Φαραώ, “Οη εἰς αὐοὸ 
ὥυ» ὀξηγήρο σε, ὅπως Ὡδείξωμαι ὁ ὡψ σοὶ ἱ τίω ̓δαυαμίν μου, 
καὶ ὅπως δλαηίλῇ Ὁ Νὰ ὀνομια μου ὧν πασί  γ. ἄρα. οὖ ὃν 
ϑέλει ἐλεᾷ, ὃν δ ϑέλει σκληρειᾷ. ἔρεις ον μοι, Τί τι μέμφε- 
(κὰν ΣΝ βουλήμαπ ἐν ἧς διῤϑέςηκε; Μένοιωυγε, ῶ ἀύϑρο- 

ΕΣ συ τς εἰ ὁ  ἀὐταποκρινόμδιυος 7 Θεῷ 5 μὴ ἐρέ! ὃ πλάσμα 

τῷ πλώσοιντ, Τίμε ὑποίησσις ὅτως: ἠ ἐκ ἐγ ὀξουσίαν ὁ ο χέρρι- 

μεῖς τὰ ὑπηροά, Ὁ κι τοῦ ἀ ἀμί Φυροίματος ποιήσαι ὃ ᾿ μδυ εἰς ἴκ- 

μίω σκόνος, ὃ δὲ εἰς ἀδεμίαν: εἰ ὃ , ϑέλων ὁ ὁ Θεὸς ον δείζαοϑοα 
τίω ὀργίωυ, Καὶ γνωρέσιι τὸ δωυατον αὐτῷ, μείκεν Ψ πολλῇ 

μακχροϑυμίᾳ σγεδι)η ὀργῆς καυτηρτισμυέναι εἰς ἐπωλοιαν, Ἧ 
ἵνα γνωθάση τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σμκθυη ἐλέοις ἃ 

«αεϑητοίμια σεν εἰς δοξαν" (οιὲ κ ἐκα λέσεν ἡμας, οὐμόνον ὡξ 
ἵκδαι ΩΥ λα Ὁ ̓ξ ἐθνῶν, ὡς καὶ ον τῷ Ωσης λέγ4, Καλέ- 

σω 7. 9 λοιὸν μου, λαιὸν μι, ἐδ 7 5κ ἠγαπημϑρεν, ἐγαπημδμίω. 

Κα) ἐρου ν ον) ῳ τὸ τοπτὺ ς ἐῤῥηνϑη αὐτοῖς, Οὐ λαὸς μ8 ὑμεῖς, ἐκει 

κληιϑήσοντα α οι ̓Θεοί ζῶντος. Ησαίας δὲ κραζᾷ ἰχσέρ Τὸ Γν 1σ-- 

ἐφηηλ, Ἕαν ἥ ν ὁ ϑριθμος τὴ ἡὼ ων ἰσξαήλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ̓ς νν 

θιοηης, Ὁ κατάλειμμα σιοϑησεται. λόφον ὮΝ σίϊλυτελῶν καὶ 

σίυτεμνων ὡΨ δικαιοσάυη, ὅτι λόγον σλρσασ νη οΥ ποιήσᾳ 

Κύεκος ἐϊ πὶ τὴ τῆς γῆς. Καὶ καϑωὼς ϑεϑεῖρηχεν Ησοίας, Ἕϊ μ' 

Κύρμος Σαζαωθ ἐξκατέλιπεν ἡ ἡμῶν «σέ ρμα, ὼς Σόδομα ἀν 
ἐγθυηϑημῖρ, καὶ ο ὡς Γόμοῤῥα δὼ ̓ ἁμοιωϑημδι.) Τίοω ἐροῦ. Ἷ 

μ; ὅπ ἔθνη τὰ μὴ διώκονται δικαιοσίωην, κατέλαξε τ ππιας 

σώυϊω » διχοηοσίυ ζω: δ Τῶν πίςεως᾿ ἰσεουῖλ δὲ διώκων νό- 

μον δικαιοσύνης ἧς νόμον δεχοιοσίέθης ἐκ ἐῷϑασε: Διατὶ; ὦπι 
Β.1. 
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20 ἡ ΠΕΣ ΤΟ Ἢ 

κ οκ πίςεως. Σλ ὡς ἐξ ἔ τὐρρει Ὑγόμου ᾿πϑεοσέκον αν 

λίϑω τε τυεϑσκομμαπος, καιϑς ΡΎΎΥ͂ΨΙ ν δου πϑημα Ον» 

Σιων λίϑον πξϑσκόμιμωτος, ἊΙ ἱ πέραν σκανόδυλου" Ὁ πᾶς ὁ 

πιςεύων ἐπὶ ὁ ἀυπὺ, ου  καταιδ,αυϑήσεται. 

Αδελφοὶ, Ιὲ δὲ ὐδυκία, τὴς ἐμης καιρίας, καὶ ἡ δέησις ἰς 

λυ ον 

))» τῷ ἯΙ 

πσϑϑς ἃ Θεὸ ̓ὑποὲρ τῷ ἰσφαήλδην εἰ εἰς σωτηρίαν. μδρτυρώ ἐν ο 
ἊΣ αὐτοῖς ὅτι ζῇ λον Θεοό “ΤΟΣ ΣᾺ ᾿ οὐ δ) ηγνῶσιν ἀγνο-- 

οαυτες ΧΙ Ὁ Θεοΐ δικριοσώυίευ, Σ ἡ γίε ἰδίαν δικαιοσίδυην 

ζυτοιώστες ἡ ΞΉ σοι! Τῇ ἢ δυκοιοσύνῃ  Θεού οὐχ ὑπεταγησειν. πΓῈ- 

λος γρυὸ νόμου Χο ρος, εἰς, διχοιοσυνίω π ποτ τῷ πιςεύοντι. Μω 

σης "δ γβαφει Τ ' δικαμοσύνίευ τίω ὧκ τῷ νόμου, "ὅτι ὁ ποιήσας 

ὄξιγ. ε.ἰὰ 

αὦ τὰ ἀύϑοονπος δησεται ὦ ον αὐτοῖς . Η δὲ ἐκ πίςεως ἀρ να ἾΣ, 

σύνη ὅτω λέγ, Μη ἐιπης ον Τῇ ἡ καρδίᾳ ἐδ Τίς ὀμαξήσῷ) εἰς ἢ 
ἃ, 
ἂν Τα- 

Ουδσον; Ουτὶ ἐεί Χοκρον κ νεκρῶν λἀὐαγαγεῖν. δλλα τὶ "λέγῃ," 

Ἔπηι: (υ τὸ το ῥπμα ἀϊηνς Ψ τῷ σόματ ε(υ, Ἴ Τῇ ἢ καρδίᾳ σου. 

ζυ τ ἔσι Ὁ ῥημα- Δ πίςεως ὃ κηρύονομδ, ὁ ὅτι ἐὰν ,ὁμολογήσης ων 

Τῷ οματ οἰ Κύριμον ἰηίδω 3 κ' πισεύσης ο᾽ τῇ ἢ καρδίᾳ (ου ὃ ὅτι 

ὁ Θεὸς αὐ ἡγήρεν ὸκ γεκρῶν, στ ϑήση᾽ καρόιᾳ "δ πιςευζ) εἰ εἰς διὲ 

καιοσυνίευ, εὐματ ὃ ὁμολογέιται εἰς σωτηρίαν. λέγά γὸ κἡὶ ρα 
Φη, Παρὸ πισεύων ἐγ εἰμπὸ. ου  καιτοισγαιυϑησέ,). Ου ας ΤΣ 

διαςολὴ ουδαγετε ῶ Ελλίωος" ὁ 0 )Ὁ αὐτὸς Κύρμος πονῶν ““λο 

τῶν εἰς ταν τας (ὗν ᾿ Θικαλουμδροις αὐτὸν .Πας 5)» ὃ ὃς οὐ ἐ- 

πικουλέσῃῃ) ἢ Ἴ ὀνομα Κυράν, σευ ϑήσᾷ). Πῶς οἱ οὐ ικαλέσοῦ) ἧς 

ὃν ἐκ οἰ πίςευοῦ ; πῶς ἢ ΜΈΝΩΝ Σ ἐκ ἠκουσῦ: πῶς ὃ ) ἰκου-- 

(ισιγωείς κηρυασονῆος; πῶς Ὦ  κηρυζοοισιν ἐς ἐῶν μή δστοςει λῶσι; 

κουϑεὺς γέχρατῇαι, Ως ἀρ οἱ ὁ ποδὲς ἥ' Τ' δθαπελιζομδμων εἰ εἴ-- 

» βίευη δ δαϊγελιζοιδρωνα ἀγαϑαι. ̓Αλλ ᾧ ποῦτες ὑπηκουοῦ 

τῷω Ὁ δ)ατελίω. Ἡσαΐας ὮΝ λέγη; 'Κύρμε, πς ὀχί ςευσε τῇ ἀκοή 

299 ΠΩ »' ἡ ἰςΐᾳ πέροιτα Φ οἰκεμδρης ζῥὴ ῥήματα ΡΟ ΈΝΥΥΨΨΝ 

λέγω, Μή ἐκ ἐγὼ ἱσραηλισορόδτος Μωσης λέγά, Ἔγω ̓ αὔρα- 

. διλώσω ὑ ὑμας ἐπὶ ὅκ ἐβγᾳ ὦ ἔβνφ, ἀσίωυέτω ἡἰναπαρονοίε ὑμᾶς. 

π΄ 

᾿ σφὸ ὅρα. ε 

»Ὁ ἡμδμ Αραὴ πίςσις ΟἿ ἀκοῆς.
ἡ μ ὃ ἀκοή ἡ διὰ ῥ ὁ βήματος Ὥςου ὀὐχα ΣΕ ἢ ΝῊ 

59 λέγω, μή ἕρε ἤκουοῦ; 
μδυοαυγέ εἰ εἰς πῶ οὗ μ᾿ ̓γ

ίω ὀξῆλϑεν ὁ ὲ φϑέ 



ι ἐπεζήτει. σῇ 

ΠΡΟ ὃ Σ ΡΩΜ. 4 

Ἡσαΐας ὃ ὃ ,Ἀτοτολμᾶ, κ, ἡ λέγ Εὐρεϑέω Οις ἐ ἐμὲ μη  ζυπεῦσιν, 

ἐμφανής ἐμιυομίω (ὁ ἐμέ μη ἐπερωτῶσι. Προς Ὁ δὲ ὦ ἴο-- 

ΑΝ λέγή, ̓ὀλίω Ἰὼ ἱἑμέραν ὀξεπέτασεν τας χέρας μου 

τξος λαὸν ἃ αἰπειϑοι το καὶ δυελέροντα. β 
Λέγω οι, μη ἀπώσοτο ὃ Θεὸς ζ λοιοὺ αὐτῷ; Μή ἤοε. 

Το ΚΘῚ ἸΗΣ ἔγω ̓ Ισρφιηλίτης εἰμὰ ,ὠκ σπέρματος. Αθρφαμ, 

Φυλης Βενϊαμιν ἐκ ὠπώσωτο ὁ Θεὸς (ὦ λσιὸν αὐπ, ὃν τεϑέ- 

γνῶ. Η ἐκ οἰσδτε Ἧς Ἡλίῳ λέγ ἡ λα Φη: : ὼς ἐντοίχα 

τω Ὁ Θεῳ κι Τς 7ῳ ἱσρφηῆλ, λέγων, Κύρχε, ζις πσερφήταρ ἀ αᾳ ἀπ 

αὐ διε 02) Ϊᾷ ϑυσιαςηδλα ̓ (υ κατέσκαλψαν. κάγω! ὑπελεί-- 

παρόν μονίθ», ζυτοῦσι τίωυ ψυχίω μου. Αλλάπ λέγῃ ἰυττὺ 

0 ὁ χρημαΐεημος; Κατελιπον ἐμαυϊῳ ἐπ!ακιδαλίοις λύρας, δὲ- 

ἵανες ὃ 5. ἐκαμύψαν " Τῇ ἢ Βααλ. Οὕτως οἷ Κ) ον ἴω νὼ γι ΩΝ 

ρω λεμμα καιπ' ̓ὀκλογέιυ χάρατος γέγονεν. Εἰ δὲ χέρατι ΡΝ 

ἐπι ὧξ ἐ μῶν ἐπεὶ ἡ χαεκοὺ ἐκ ἔπι ἀῶ χέεις. εἰ ἢ ὧδε ἜΡΣΣ 

Ψ ΕἾ, 41} δας" ἐπεὶ ὃ ἐρρον ἐρκ ἔτι ὅτὴν κα ἀν κυχῶις τί ΩΣ ὃ 

ἰλιξητεῖ, ἰσραῦλ, Ουτου: δ. ἐπέτυχεν, [23 5 ὀπιλογή ἐπέτυχεν, 

ΩΣ δὲ λοιποὶ ἐπωρωϑησειν, καϑτὺς γέγραπῆαι ̓  ἶ ἐδῶκεν αἷ-- 

τοῖς ὃ Θεὸς πνόνικα κατανύξεως, ὀφϑαλμοις ΤῈ μὴ βλέπειν' 

καὶ ὠτὰ Φόμ"α κούειν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. Καὶ Δαξίσ᾽ 

λέγ, ̓Ρονηϑήτω ἥ ̓πράπεζᾳ αὐτῶν εἰς παγίδα Ὁ εἰς ϑήραν καὶ 

εἰς σμεανδδιλον τ᾽ Σ λύταποδομα αὐτοῖς. Σκοϊεεϑητῶσοιν οἱ οἱ 0-- 

φϑαλμοὶ αὐτῶν ἫΝ μΜῈ Ἰβλέπειν, Ω (Ὁ νὼ γῶ τον αὐτῶν διαπαντὸς 

συΐκαμεννον. Λέγω ομιῦ μη ἐγήαησοιν, ἵ' να πέσωσι: Μὴ γβνοι- 

το λα Ἵ ὼ εὐτῶν αὔραπ!ωματιῦ ἡ σωτηοία, Οις ἐθνέσιν, εἰς Ὁ 

ἰραζιλώσει αὐτοις. εἰ δ ΩΞ ὃ παιραπήωμα αὐτῶν πλοῦτος κὸ- 

σίλου, "Ὁ Ν ἡῆημα. αὐτῶν πλϑος ἐθνων. πόσιυ μαλλον "ὃ πλή-- 

τὰ αὐτῶν; ὑμῖν ̓γωρ᾿ ̓λέγω Οις εὐηνδόν ἐῷ ὅσον δ᾽ , 

μεέγω ; ἐθνῶν Σπόφολος, Ἷ διακονίαν μου δξάζω, ἀπως σα-- 

δοιζηλώσω μου: πίω σούρχει. κα  σιύσω ζενας ὧς αὐτῶν. εἰ Ὁ; 

η ᾿ Χποξολὴ αὐτῶν. ,χαταλλα)η κόσμου, Ἰιςἡ τυδϑσληψς, εἰ 

μηζωὴ οκμ γέκρῶν; Εἰ 5 ἥ ἀπαρχι ἀἰγία, Οὺ Φύραμα: κ. Εἰ 

ῥίζα ὦ ἁγία. ( οἱ κλάδοι. ΕἸ ἰ δεΐενες τὴν κλωδῶν ὀἰξεκλαιϑηοξ, σὺ 

5 , ἀγοκέλαγος ὦ ὡν ἐγεκενχθάεϑῃς ο» αὐτοῖς, Ω συ[κοινωνὸς ΦΡί ρί- 

Β.11]. 
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ὙΩ ἘΠΕ ΨΙΡΕῚ 

Γ ὅς κὰ γ τῆς πιότητος Ἴης θαιας ἐχω ου μὴ εὐερ τ νϑνΑ Ὁ Τὴν: κλα- 

᾿ς δῶν. εἰ ὃ κατοκφιυχα σοι, οὐ σὺ τίω ῥίζαν ̓βαοίζεις, δρλ ἡ ἡ ῥί- 

ζα σέ σε. ἐρεῖς οι. Ὁ, Ἐξοολαϑηοῦ οἱ ο, κλαὶ δὸι, χὰ ἔγῶ  ἐβκαντεκϑῶ. 

; Καλώῶρ᾽ Τῇ ἀπιςίᾳ, ὀἰξοκλεοθίοος, σὺ ὃ δ Τῇ πίς ἑσηκαι. Μ᾿ 1 ὑψη- 

λοφρόνει, δλα φοξού ΕἸ [ γὸ ὁ 0 Θεὸς δὰ κα Φύσιν κλάδων ὦ 57. 

ἐφείσοιτο," μήπως ̓εδὲ σού ̓ ᾿φείσηται. Ἦν οἱ, ρει πο αν οὔτ ας, 

ποτομίαν Θεό: σι μδρ (ὧν: πεσόντας ̓δποτομίαν" ὄι δ δ ὑπας 

θησοτητα, ἐὰν ὀἰπιμείνης τῇ Τῇ ἀβηκότητι' ἐπεὶ κοῦ συ ὀκκοπήσην 

"ὁ ἐγέῖνοι δὲ, ἐὼν μη  ὀημείφωσι τῇ τῇ ἀπιςία, ἐξκεν. φεκαϑησοντοι!" 

δωινωτὸς ρα  ὄξην ὁ Θεὸς πάλιν ἡκωπείσα αὐτοις᾽ εἰ ἐν συ συ 
οι τῆς χῷ; τ Φύσιν ὀξοιόπης ἀλακέλαιο, ΟΗ. ἘῸΝ ϑουὰς ἐνῴγεν-- 

οί εἰς καλλιέλαιον, πόσι; μᾶλλον οὗτοι οἱ χα φύσιν, ἐϊ- 

ἈΠ ηθλδια "νται. Τῇ ἢ ἰδίᾳ ἐ «ἐλαιᾳ: ᾿ Ου γ) ϑέλω ὑμαρ αἰγνοεῖν, οὖ-- 

δυλφοὶ, Ω5 μυφηξλον Φ το (ζα μη ἦτε ποῦ ἑαυτοῖς Φρόνιμοι, 

ὅτι πωρωσὶς Στὸ μέρους τῷ ἰσεαήλ γέροναν, ἀχεις, οὗ οὁ πλη-- 
ἀρ δ τὴμ ἐθνῶν εἰσέλθῃ, τ οὕπω πᾶς ἱσιροιηλ σιοϑήσεται, Κοι-- 

Ησαίον!. Δ. Δ ϑῶς γέγραπβαι, ξεις ΝΗ Σιων 0 ῥυόμϑρ», Κοή ̓ὐποςρέψ α- 
τ σεξείας Στὸ ἴακωβ' Ὁ αὕ τῇ αὐτοῖς ἡ πῶ ἐμου Ὁ δυαι,ϑήνη, ὅτων 
» ἀφέλωμαι ταῦ “μοβέας αὐτῶν. Κατα μὴν Ἂ Ὁ δὐαπύλιον, ΝΣ 

ἐγθροὶ δὲ ὑμας" ΚΟ ἢ τί ὀκλογέευ, ἄγαπητοι ὶ διὰ «ὅν. πατέ- 
βας. ὠμεταμᾶ τὰ Ν Ὁ χαδίσματα ἡ κλῆσις ὅ 5 Θεοόύ ὦ ν» 

Ῥ ἮΝ Καὶ ὑμεῖς ἘΠῚ ἠπειιϑήσοωτε Ἴῳ Θεῴ, γιὰ δ ἠλούϑητε τῇ 
Ουτων ἀπειδείᾳ: οὕτω (ὃ οὗτοι γιΐ ἡπείϑηοῦ Ἰῳ ὁ ὑμετέρῳ ἐλέ4, 

΄ ἵνα, καὶ αὐτοὶ ̓ἐλρηϑῶσι. σευ αλάσε ἊΝ 0 Θεὸς ὧν παντα εἰς ἡ ὕξερογ. σ᾽ 

ἀπείδηαν, ἵνα ζι παύτος ἐλεήσῃ. Ω βάϑος πλιούπου τὸ ἡ φίας 

Ω γνώσεως Θεοό. ὡς λὐεξεράύνητα κρίματα αὐτο Ν ἀνεξι- 

Ὁ ον τ 3 ον: αἱ ὁδὲὸὶ αὐτοί. τίς »»ὲ ἐγγῶὼ νοι ὕ Κυρά δῦ, ἢ πς συμᾷου-- 
᾿ς ἄμρβα, νος ἐμῷ Ὁ ἐγω ετο; ἢ Ἰὲς τυδϑέδωκεν ἀμπῷ, » ΚΗ ἀνταποδυϑήσξἢ 

ἜΝ : ων τι ἐξ αὐτοί κα ΧΗ δὲ αὐτῷ Καὶ εἰς αὐ τὰ πού τα" αἰἱ΄-- 

ἠδ ᾿ ἃ Ἴῳ ἡ ἤ ἐὐὰ εἰρῦοις αἰῶνας. όταν. Παρακαλώ οἱ (ζ΄ 

“ ᾿ ὑμαῖ, ἀδελφοὶ διὰ τὴμ οἰκίᾳ 60 ὦ “δα ςησοι  ρα- 

᾿ ( ἀράτω ὑμὴν, ϑυσίαν ζῶσουν,ἁ ἁγίαν, ἀέριον Ἰῷ Θεῷ, πίω λογ-- 
, ᾿ κὴν λοισρείαν ὑμῖν: Καὶ μὴ συρριμαπξεϑε Ἴῳ αἰῶνι ἴτω, εἰς μελν 

ρου δλα᾽ μεταμορφουῶε τῇ ἢ δι ακοηνω σέ Ψ γοῦὺς ὑμῶν, “εἰς τὸ "ὦ. ἐπεκιαμες 

Ὶ 

ἔλευχες αν ἡδόνεα, 



2 γδριπς. ς 

4 Κυρίῳ. α. 

σλ.ε.0...ᾳ 

ν᾿ ἐαν, ογ.θ. 
[4 

ἑ ΠΡΟΣ ΩΜμ. . 23. 
, μμαζονὺ ὑμᾶς Σ {ι Ὁ ϑέλημα Τῷ Θεο τὸ  ἀγαϑὸν ἃ ἀὐέρερον κα 

Κα Θεοί, ολ.α τέλει). λέγω Ὁ δε τὴς χξατος “Δ δοϑείσης μοι. παντὶ ; 1ὼ 
ὄντι ον ὑμῶν, μὴ ὑπερφρονειν ποὺ ὃ δὲ Φρονεῖν, δλλά Φρονειν 
εἰς ἢ σωφρονεῖν, ἐχοίσει εἷς ὁ Θεὸς ἐμέθασε μέν πιςεῶς. 
Καϑω γος οΨ ἑνὶ σώματι μὰ πολλὰ ἐχοιδυ, Ω δὲ μδη 
πούτο αὶ Ὁ αὐτίω ἢ ἐχϑ δ ,ν"οὕτως οἱ πολλοὶ ἐν σῶμα, ἐσμμέν 
ἐν Χεκεῶ, ὁ δὲ χαϑεῖς, δλλήλων μδν.᾽ ἔχοντες 5 λαθίσμα- 
το ΚΙ ἵχαραν Τ δοϑείσοιν ἡ ἡμῶν διαφοραι, ε εἰτε παξοφιπείαν, 
Ὁ πίω ἀὐϑαλογίαν τῆς πίσεως᾽ εἴτε διοικονίαν, ον τῇ διακονίᾳ" 
εἴτε ὁ ὁ δεσοώσκων, ᾿ ΩΨ τῇ ἢ διδαισκευλίᾳ "εἶτα 0 τ  ξοχξενχδλνθι ον τῇ 
φὐρακλήσφ' δ “μετα διόδοις ον «πλότηι" Ο ὁ πσεϑἴρουμδιυ(Θ»,ς ΟΨ 
«σου δῦ" "ὁ ἐλεῶν, ὧν ἱλοιρότητι. Η αἰγαπη, ἀνυπόκριτος. ̓ Απο-- 
ευ ϑιυτες τὸ πονηρόν, κολλῶ μδμυοι τῷ τὼ ἃ ἰγαϑῶ. Τῇ φιλαδελ- 
Φίᾳ ἧς δλλήλοις Φιλόςορῃ . Τῇ γδεμῃ δλλήλοις τξϑηγϑυμε- 

γοι. Τὴ «σουδῃ μλ ὀκνηροί. “Τῷ πνδυματι ἕξοντες. Τῳ΄ καιρῷ, 
δουλάθοντες. Τὴ ἐλπί δὲ χαίροντες. Τῇ θλίψᾳ υὑπομϑύοντερ. 
Τη τοδϑσευχη τυεϑσκαυρτερουιπες. Ταὶς ἀθείαις- τω ἁγίων 
κοιγωνοιμυτες. Τίω Φιλοξενίων διώκοντες." σα» ζις διω 
κονταρύμας, ἀνῆοι ὦ μη καταρθιοϑε. Χαίρειν μ χαιρόν- 
τῶν, καῇ κλαμειν μι κλαιόντων. Τὸ αὐτὸ εἰς δλλήλοις Φρονουῦ -- 
τς. Μηζα ὑ ὑψηιλα Φρονοιευτες, δλὰ τοῖς ις (απεινοῖς ὙΞΥΘΤΙΣ 
“9 μϑυοι. Μή γένεαϑε Φρόνιμοι πτρ ἑαυτοῖς. Μηδονὶ κακὸν δὺπ 
κακοὶ δστοδιόδδντερ. ̓ Προνοούμδυοι καλθ. ὀνωπίον παντων α»-- 
ϑρωπῶν. Ἔϊ δαιυατον,Κ η δ ὑμὴν, μῃ πατῶν ἀνϑρωπῶν εἰρη 
γάλοντες. “Μη ἑαυτοις ομεδεκοιίοτες͵ ὦ »ἀγουπητοί, ϑλα δὸτὲ τύπον 
Τῇ ὀρ)" γέγραπῆαι »» Ἐμοὶ ὀκδικοησιρ᾽ ἔγω δλὐταποδῶσω, 
λέγ Κύρκος. Ἐὰν οἱ 'πεινὰ ὃ ἐχθρὸς (ου ωμιζε αὐτὸν ἐων 

«ς 

εε 

διαψα, ποτιζε αὐτὸν" "Οὐτο οὗ ποιῶν ,ἄνϑρακας πυρὸς σωρό!- ἢ 

σῴς οὶ χίω): κεφαλίω αὐποῦ. Μη γῃκῶ ι'χυὺ ΤῈ κοκου, δϑλλαὶ 
νίκα ὧν τῷ ἀγαυοῦ ὁ κακὸν. Πασα ψυχ’ ὄξω. 
σίαις ὑπερεχούσεις Ἰτσοτα οσξοϑω" οὐ ,γαρ ὅν ὀξοισία εἰ μη 
πὸ Θεοό: αὐ δὰ οὔστωι ὁξοισίαι ποὺ τῇ ΤΡ Θεοῦ τετοιγιμέναι εἰσίν" 
ὥςτε ὁ δύϊυτα τὸ μὗμος Ἴη ὀξοισίᾳ, ΤῊ Τῷ Θεοῦ δεαυτο} ἀγϑε- 
φΉΣΟΗ. Φ δὲ ἀνϑεςηκότες, ἑαυτοῖς κρηλα λήμψονται. οἱ ; γὼ ὥρ 
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24 ἘΠΊ ΣΤΟΛΗ 

λοντεῇ τ εἰσί ; φόβος χὰ ἀγαϑὼν ἐργῶν, Χρλα δ! " κακῶν. Θέλφ 

δὲ μη  φοξἐϊοϑει ἢ Σ᾽ ὀξοισίων ; ὁ ἀγαϑον ποίει. Χαὶ ̓ ἕξεις ὁ ΚΑ 

ῥω ὡς αὐτης Θεοῦ ὮΝ διάκονος ΣΙ σοι εἰς ἢ ὠγωϑον. ἐὰν δὲ 

ὃ κρικὸν ποις ,Φοοῦ. οὐ “7 εἰγων ἡ τίω υ μάχουραν Φορέι' Θεοῦ 
.ὦ διαΐκονὸς ὅδιν, ἐκδίκος ἧς ὀργίω τῷ Ὁ κουκὸν χορφίοσοντι. διὸ 

ἀὐ αν ὑποτα οσεόϑα!, οὗ μόνον διὰ πίω ὀργίω, λα ᾧ διὰ 

σιωυεἰ δησιν. δια, Τὗτο ἮΝ» , Φόροις τελειτε" λάτουρλοι γ ΘΕ 

εἰσιν εἰς βέῦτο ) Οὐτο «ὐεϑσκωυρτεροιιυτέρ. ̓ Αποδὸτε οἱ πασι ταῦ 

ὀφειλοὶς " Ἴῳ ὦ Φὸρ ΟΡ, “ὃν Φόρον᾽ τῷ τότέλος, ὁ τέλος᾿ ἽἼῳ 

ῷ φόξον, ἐ Φοθον: Τὸ ὃ χίω Φεμίω, δ ωμίω. Μηδένι μηδὲν 

ὀφείλετε, Εἰ μη ὁ ἀγαπᾶν δλλήλοιρ" ὁ )Ὁ ἃ ἀγαπῶν ὭΣ: φάω 

γόμμον πεπλήρωκα. ὩὉ , Ου μιοιγευσές, Ου φονόυσές, Ου κλέ 

νής, ρν ψευδομδρτυρὴ σὴς, Οὐκ ὀιϑυμηήσες, Κα εἰ ες ὁ ὑτεραι 

σντολῆ, ἐγ ΟὐτωΊῳ λόγῳ ἀὐακεζαιλαιουται, ὃν Ἴῳ, Αγαπη- 

σής ῷ πλησίον ὧν. ὡς ἑαυτὸν. Η ἀγαπι᾿ τῷ ̓πλησί κριὸν δ 

ἐργαζέτα πλήρωμα οι νόμου ἀγάπη. καὶ ότο, εἰδότες 

ῷ καμρον, ὅτι ὡρᾳι ἡμίαις εἦδι οξ ὑ ὑοῦ ἐγερϑώωαι" γαυ ἰογἢ ἐξ 

γύτερον ἡμόμ συτηράα, ἢ ὅτε ὀὐλιςεύσειμδι. Η γυξ ΩΝ 

ψεν, [᾿ ὃ ἡμέραι ἤπρον. Χαοϑαῤμῖθα οὐ ζα ἔ ἐργω ΤῈ σμότοιῷ, Ω 

ἐνδυσωμθα ἴα ὑπλαδ' Φωτὸς. ὡς ων» ἡμέρᾳ, ὥχημόνως σε- 

δαπουτίσω μὲ," μὴ κώμοις (2) ἐμέϑαις, μη κοίταις Κου! ἀσελ-- 

γείαις. μὴ ἐρασε (ὃ  λῳ' Ν ᾿ἀνδύσοιοϑε Ὧ Κύρμον ἰησοιίω 

Χρφον, Ἃ ᾿ Φ σουοκὸς πρδϑνοιαν μυὴ ποιεϊαϑε εἰς ὀλιϑυμίας. 

Τὸν δὲ ασϑενοιιυ τὰ, Ἴ πίςᾳ, φεϑσιλαμμανεόϑε, μή εἰ εἰς δια,- 

κρίσής διαλογισμῶν ὃ ος δ πισεει Φαγεῖν παύτα, ὁ 5 αμεϑενῶν 

λούχαινα ἐωϑι4. ὁ ἐδιῶν τὸ μη ἐοϑίοντα μὰ  ὀξουϑενείτω, καὶ ὃ 

μὴ ἐσϑίων ῷ ἐώϑὶ ἔμπα μηκρινέτω. ὁ Θεὸς .Ὁ αὐτὸν φξϑσελα- 

βετο., Σὺ Ἵἐς εἰ ὁ κρίνων λρλόσειον οἰκἐτίευ ἽἼῳ ἰδίῳ κυρίῳ 

σἤκαι ἢ πί 4. σωϑήσεται δὲ ̓δαυατὸς γαρ ὅδην ὁ ὁ Θεὸς 5ῆσαα αὐς 

᾿ γον. Ος δ κρήνει ἡμέραν πῶρ ἡμέραν, ὃς ὃ κρήᾳ πὰ συν ἡμε- 
βων. ἑκαςὸς ον Ἰῳ ἰδίῳ γοῦ πληροφορείάδω. ὃ φρονῶν δ ἡμιέ- 

ρῶν, Κυδίῳ Φρονει' "Ὁ ὸ μὴ φρονῶν Υ ἡμέραν, Κυρίῳ ῳ ἐΦρ ο- 

νέϊ ὁ ξϑϑίων , Κυδέῳ ἐαϑ!4᾽ δύχαριςει ἜΝ Ἰῷ Θεῴ- "Χο ὁ μη 

ἐϑϑίων Κυδίῳ “, ἐωϑ!4, Ω θυγαριςει ἫΡΙ Θεῷ. Οὐδεὶς ἡδήμμ 

Ι φόβος τῴῷά.- 

γαϑώ ἔργῳ, ̓ 
ὁ ᾧ χακῶ. ς 
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[ἢ 

ΠΡῸΣ ῥΡδΩΜ. ὃς 

ἑαῷ ὅ, κα) οὐδεὶς ἐ ἑαυτῷ Σστοθνήσκᾷ. ἐῶν τε » ζῶμι, ἧἕῷ 

Κυρέῳ ̓ζώ υδυ"ἐδ ἐΩ1» ΤῈ )ἰποθνήσκω μῆρ; Ἴῳ Κυδίῳ δὐτοθνήσκος- 

μὸν ἐαν τε οὖν ̓ ζώμδυ, ἐ ἐαν Σιχαοθνήσκωμδυ, δ ΄’ Κυξίν ἐσμμέν' 
εἰς Τότ » Χραςὸς κ ἀπέϑονε Ως ἀνέςη οὰ ἡ ἀὐέξισεν, γα Ἢ με 

κρῶν Ο ζωντων κυραδύσῃ. συ 5 Χ" κρίνᾷς 7 ἀδελφὸν σου; ἦ Χ) 
συ Τί , ὀἰξουϑενεῖς ἃ η’ ἀδελφὸν (ου :᾿ δ παύτες "Ὁ δρατησομθα 1 

βήματι ὅ ς Χραςοό' γέγραηῆαι δ, Ζῶ ἐγω, λέγ Κύρμος, ὅπ 

ἐμίοὶ καάμᾳ παν οϑνυ, ̓ Ω πασα[λώδσα, ὀξομολογήσετα 1 εὲ 

Θεῷ. Αὐᾳ οὐ ἕκασος ἡμὴ) θὰ ἑαυτοῦ λόγον δῶσ τῷ Θεῷ. «Γ 
Μηκέτι οι ἡ δλλήλοις κρνωμϑωυ, ἄλλα (οδ Το κρίνατε μαλλον, 5, 

ἂν  2εϑέναι τοϑϑσκομμα Ἴῳ ἀδελφῳ ᾿ ἥ σκάνδαλον. «Οὐδδε καὶ 

πέπεισμαι .Ψ Κυρίῳ ἴησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινον δ ἑαυτοῦ εἰ μη ̓ ῳ 

λογζοι υϑυῳπ πὶ κοινὸν ὀῆ, ἐκείνῳ κοινὸν. εἰ δὲ δια βρῶμα ὃ ὃ ἅ-- 

δυλφὸς σοῦ λυπεῖται. 2 ἀπικο ὠγαπην φξιπατεῖς μη 1 

βρωμαπ (ου ἐκριν Στόλλυε, υὑπττρ οὐ ᾧ Χρισος ἀπέθανε μὴ 

βλασφημείάιω 5: ὁ ὑμὴ μὴ τὰ, ἀγαϑον᾿ ου ἥκι ὄξην ἡ βασιλεία 

Τῷ Θεοῦ οβρώσις Αἱ πόσις, ἀλλα διχριοσίδυη Ὁ δ εἰρίευη Ω χαξο 

ἐν πνό ματι ἃ ἁγίῳ" 0 ΤῊΣ ὧν 'δυπις δουλάγων 7ῷ Χοκςῶ, 4 4- Δ 

ῥέρος 7 Θέω υ (ὃ δῦκιμος Οις ὃ ἀνδρωώπτις. ὦρᾳ αὐ Φ εἰρίευς 

διώκωμδυ,ὸ ὁ οἰκοδομῆς τῆς ἐς πος Μη ἕνεκεν θρω- 

ΡΘΗ κωταλυε ἐρμον Τῷ Θεου. παντοι μὼ καϑαροὶ, ἀλλα 

κακὸν Τῷ ἢ ἀνϑρώπι Ἰῷ δια σσδϑσκομμιατος ἐσϑίοντι. καλὸν ἢ 

μη  φαγὴν κρέα, μυη δὲ πιεῖν ΟΙΟΥ “μη ὃ ἐν ᾧ ὃ ὀΑΝ ΑΝ σῷ Ἴροδ 

β.Κορ.ε.8 

Ἡσαΐσ με.Β 
φιλιπ..β.Β 

ἀ.Κορ.η.Δ 

κὸτῇᾳ ἢ ῇ σκανδαλίζεται ἡ ῃ εἰεϑενε). Σὺ πίςιν ̓ ἐχάς; Κρ σα) 5: ἐχϑ μι, 

ἐνώπιον ἥ Θεου. μακάριος 0 μη κρήων ἑαυτὸν ὧν ῷ ὁ δόκέμα- 

ζει. ο ὃ  διακρινόμδιυος, ἐὰν φάγυ, καΐακέκριταρὅτι! ἐγ ὡκ πί-- 

σεως" πῶν δὲ ὃ γε οκ πίρεως, ἁμδρῆα ὅξην." 

ὀφάλομδ ὃ 9 η μεῖς ο οἱ  διιυατοὶΐα ἀϑενήματα ἕ' ῃ: ἀδευάῶν ξ 

βαςαζεν, (αι μηξαυτοῖς ἀνρέσκψ. ἑκοῖςος ὝΡ μὴν Τῶι Ὁ πλητ- 

σίον δρεσκέτοω εἰς 5 ἀγαϑον τος οἰκοδομίωυ᾽ πον . 5 ὃ δ, 

εῦς οὐ ἑαυ]ῷ ἢ ΓΝ ἀλλα, καϑες γέγραπβαι,, Οἱ ὀνειδισμοι - 

ἢ δὲ ὀνειδιζόντων σε, ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμιέ. ὅσα 7» ἀὐϑρελράφη; εἰς « 
Υ ἡμιετέραν ΓΝ περεράφν, ἵνα, διὰ ὃ αὐομονης 

Ὡχὴ «ΠΟακλήσεως Τὴν γραφῶν τ “ {πίδὰι ἔγωμϑυ. ὃ 5 Θεὸς ᾧ 

Ὑ6ι. ζ,.Β 

" ̓ ἄς 

ἂᾧ ὁ ὰ ΓΝ ΟΡ ᾿} Ἢ 

Π “ὦ » Ν ἡ “ 4 τὰ 

τῶ Δ κλν ὡωρξῶςς δ δέν συν ὰς : «ἡ ὸ 

' 
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᾿ὐπομονης κ τῆς φρακλήσεως᾽ δωηὺ ὑμῶν οὸ αὐτὸ φρονεῖν ο-Ψ 

δλήλοις, ΤᾺ ΧΕιρον ἰησοιώ, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ὧν ἑνὶ οὐματι δὸ-- 
ξαδπεΣ Σ Θεὸν (α! πατέρ, Τ' Ἔ Κυρίου: ἤ ̓μὴμ [σού Χραςου. διὸ 

«έϑσλαμξανεῶε λρλήλουρ, καϑως κὰ Κ 0  Χραροςχυθϑσελοιξε- 

το ἡμας εἰς δόξαν Θεού. Λέγω δὲ ἴη(οωῦ Χ ἔκφον διαίκονον 

γε βυηάνι φϑιτομης ιχσερ δληϑείας Θεου, εἰς Ω δ βεξαμώσοιῃ 

τας ̓ἐπαηελίας ὃ! η' πατέρων᾽ δ" Ξ ἔθνη ἰχσὲρ ἐλέοις δοξάσαι Ὧ 

᾿ Θεὸν ἴαϑως γέγραπῆαι, Διὰ ἅτο ὀξομολογησομιαι οι ον ἐθνε- 

δι, Ὁ: Ἴῷυ "ὀνόματι σου ψαλῶ. Καὶ πείλιν λέγ, Εὐφρανϑ'πεὶ ἐ3 
θνη μῦν 5 5 λαοῦ αὐτου. Και παλιν, ̓Αἰνειτεῦ Υ Κύεμον ποτα ᾷ 
ἔθνη, χα! ἐπαινέσουτε αὐτὸν παϑτες οἱ λοιοί. Καὶ πάλιν Ησαϊας 
λέγ, Ἔρου ἡ ῥίζα τᾷ Τεοσοι, κα ὁ ἀνιραμδμος ἀρχῶν ἐθνών. ἐπὶ 

ἴω εἰυττὸ ἔθνη ἐ ἐλπιοῦσιν. ΟἹ 5 Θεὸς Τ᾽ ἐλπίδὸς πληρῶσαι ὑμας )πεί. 
σης χαρὰς Ω εἰρίωνης αν 7 πιςεύειν, εἰς ΣΝ τὐϑοσεύφν ὑμας ἐν 
Τῇ ἢ ἐλπίδι, ̓ -Ψ δαυαμει πνδυματος ἀν! ΠΝ -" ἐπεισμιαι ὃ ἀσέᾳλ.-- 
φοίμου, ὰ αὐτὸς ἔγω ̓ αἰδεύμδι, ὃ ὅτ! το αὐτοὶ μεςοΐ ἐςε ἀΐγαθ, 
ϑωυσίζυης »πεπληρωμδυοι πασης γνώσεως, δαυαμδροι κ' ̓δλλη- 
ἴ:; ὙΦΘΕΤΕΙΨ. Τολμηηρότερον᾽ ἢ ἔγραψα ύ ὕμιν, ἀδελφοι, Σσιθ 
μέροις, ὡς ἐπανα μεμνήσκων ὑμας, δια πίε χάξαν Υ ̓δοϑεῖσεων 

2 δ. οἢ.ε, 

ν ὑρκε.α. 4 

3 διῆοις. α.ε.ὦ 

ἐλρι συ 5 Θεῦ, εἰς ὃ Εἶναι μι λφτουρ)ον ἰησοῦ Χοκεοὺ εἰ εἰς ᾿ππὶ ᾿ τὠῶπι 

ἔθνη, ἱ οἱερουρρϑιίοτα Ὁ δὐαπέλιον Τῷ Θεοό “να, ϑῆνηται ἡ ἢ ε9ο- 
Φορο δ: τ ἐθνων δὐχσοόςδέκτος. ἡγιαισμμένη ων πνόματὰ ἁγίῳ. 
ἔχω οἰ κου χησιν ν Χραςῶ Ἰησοῦ ἾΔ τες Θεόν- οὐ ὃ τολ- 
μήσω λοι ΕΙν ̓  ὧν ῳ δ σαι Χραρος. δὲ ἐμιου, εἰς ὑπωώ-- 

κοίευ ἐθνῶν λόγῳ κ, ἔργῳ, ο-Ψ δέυαμει σημείων Ω τεροίτων, ων 
δαυαμει πνέματος ἡ Θεοῦ᾽, ὥςτε με Στὸ  Τερουσαιλήμι κα , κι-- 
κλῷ μέχθα Φ] λλυράκου πεπληρωκέναι 70  δαηόλιον 5 “ ΣΣ 

σοῦ, οὕτω ἣ ) Φιλοηιμούμδιον δϑαηελίζεϑαι, οὐχ ὅπου’ ὠνομα- 
τι Χρκρος, (γα μη ἐπὶ δλλόχολον ϑεμδμον οἰκοδομιῶ "δλλὰ χα 
ϑως γέγραπῆαι Οἷς ἐκ ἀνητίέλη θὰ αὐτῷ, ὄψονται, (αι ἘΡΗ 
ἀκηκθαισι, σζμυήσοισι. Διὸ ̓ ς  ἐνεκοηβόμέευ πολλὰ “' ἔλϑειν 

χορϑοὑμαξ. γιυὶ ἢ μικέτι. πόπον ἔχων οιεζοις κλίμασι Ὅυτοις, 
᾿ϑ ιποϑίαν ὃ 5 ὕχων: “ ἐλϑειν χοϑὸς μας ςΣ δστο πολλῶν ἐτῶν, ὡς 
ἐὼν ἰπρήημαι εἰ εἰς Τ᾿ Σπανίαν, ἢ ἀύσομιαι χσοθς ὑμαξ" ἐλπίζω 

! 
4 ἀγου.ιὰ 

" τσε ιν ασιτασωσον αν τ »αττ το τ " τας τς τ πρτ ἀκπεε πῶ ν, 

πε μω σοον- οἰ τες Πω.ῦϑΘὃ πε τ 

Σ Ἰχν»» δ ἀν Ὁ Σ ΚΑ.-: 



! 

Ι Πριασκᾶν. ξ- 

ϑιια,γ 

2 Ασίας. ε 

3 ἐν Χριφῶ. ζ 

ΠΡῸΣ ΡῥΩΜ. Ἴη, ὅν 
ἫΝ διαπορένομδυος ϑεάσοιοἧς μας, καὶ ὑφ ̓ὑμὴμ τέρπεμ.-- 

φϑύμαι ἐκεῖ, ἐὼν ὑμὴμ τρότον δπὸ μέροις ἐμπληϑῶ. Νιωωὶ 

5 ) πορόύομαι εἰς Ϊερουσοελήμι, διακονῶν Οις ἃ ἀγίοις' δὐ δοκοῦ Ὁ 

Μακεδονία, Κα Α γαϊα κοινωνίαν ζεινα πορῆσοι ας ὡς ὧν ἥω- 

χριρῇ ΄' Ὁ ἁγίων τἦι κα ἐν ἱερουσωλήμ" ἀὐ δόκησιν ΤΌ, χὰ Ὁ ὀφειλέται 

αὐτῶν εἰσιν" εἰ γὺ Οἷς πνόυμιαΐρκοις αὐτῶν ὑκοινωνηοῦ ὁ ζᾳ ἔθνη, 
ὀφείλοισι Ὁ ον Ο:ς σουρρνίκοις λφτουργήσοι αὐτοῖς. Τοῦτο δ 

ὦ ιτελ ἐσας, ὦ σφἐοιγησου μος αὐτοῖς ἢ “και ρπον ζυτων, ἅπε- 

λάυσομαι δὲ ὑμὴν εἰς ὅ ΟΣ πανία». οἱσὰ δὲ ὅτι ιἐρχόμδυος τεὸς 

ὑμας, ἐν πληρώματι δλογίας Τῷ. δ εὐαηελίου δ᾽ τ’ Χθάφου ὀλεύσο- 

μω,. ρακαλαῖϑ ο ὑμας, ἀδελφοὶ, δεα ΤΥ Κυραῳ ἡμῶν ἴηίου 

Χάρου, διὰ ὦ ἀγαπης Τὰ πνεύματος, ̓σῶυα,γωνίσοι γι Ἣν 

ἐν τοῖς τξϑσευχαῖς υστρ ἐμοῦ τϑὸς Ὧ Θοον, ἵνα ῥυάχτο Στὸ 

τ' Ὁ ἀπειϑοιιώτων ον τῇ ἢ ἵπόδιᾳ, Οἣ " ἡ διακονία μου ̓  ἐς ἵερεσα- 

λήμ, εὐκσεόοδεκτος ογυγ71) ζις ἃ ἁγίοις, ἥα ἐν λάθοι ἐλϑῶω τεὸς 

ὑμᾶς δια ϑελήματος Θεοῦ ΚΟ σίμυαγαποιύ σω μαι ὑμῶν. ὁ δὲ 

Θεὸς τῆς εἰρίωοης μῇλ ποτῶν ὑμλμ. ἀμίω. 

Σιιυίσημα; 3 ὑμῖν Φοιξίω ἢ ἀδελφίωλὴ ἡμῶν, οὖσειν δεούκο-- 

ἰὰ τῆς ὠκκλήσίας Φ ἐν Κεχρέαις, ἵγα αὐτῷ Ὁ πεοςδεζηϑε ἐν Κυ-- 

δάῳ ὠξίως Τὴν ἁγίων, ον ) αϑρώςητε αὐτῇ ον ῷ δω ̓ ὑμδ χοιι 

ΟΣ αὐτί" { ἘΝ αὕτη χυδοςεώτις πολλῶν ἐδθυήϑε, γ) ἀὐῷ 

ἐυου. Αασείσοιοϑε Ῥρίσιαλλαν χϑ Ακύλαν (ὧν σιζνερροις 

μου ἐν Χερσώ ἴησου, (τινες ὑπέρ τῆς “ψυχῆς, μου (δὲ ἑαυτῶν 

Ῥαχν λον ὑπέϑηκαι, οἷς ὅκ ἐγω μόνος εὐχαιριφώ, δλλα χὰ "ἢ πῶ σοι! 

αἱ ὀποκλησίαι τὴν ἐθνων,) ) καὶ "πίω ἀκα αν αὐτῶν ὀκκλησίαν. 

Αἰ ασείσοιοϑε ἔπαινετον ΟΕ ἀγαπητὸν μου, ὃς ὄξην ἀπορχ τῆς 

᾿Αχαϊας ἐςς Χραςον. Αασασοιοϑε Μαεμαμ, δες πολλὰ ἐκὸ 

πίωσεν εἰς ἡμᾶς. Αασασοιῶε Ανδρονικον νὰ Ὁ ἵωνίαν ζι συής- 

νᾷς δι κ' συαγχιμαλώτοις μου, δϊτινές εἰσιν ὀ ίσημοι ἐν Ὅς 

Σστοτύλοις, ; Ἂ χαθ9 μου γορθνασιν ων Χερω. Αςσώσωοϑε 

Αμπλίαν ἡ 5 ἀγαπητὸν μδ ων Κυξίῳ. Αασασοεϑε Οὐρδα- 

νὸν δ  (ἔνεροον ἡμ) ἐν Χραρώ, και Σ τάχα δ ἀγαπητὸν μου. 

Ασσασαϑε Απελλίω ἃ δόκέμν ον Χράςω. Αασείσαοϑε Ὁις 

μι ΡΒ ἢ Αασάσοιοϑε Ηροδίωνα, “ὃν συ μου. 

Κεφ ὦ.Β 

«.Κορ.θ.8 

Κιφ.α.Β 

β.Κορ.α.Β 



ἀ. Κορ.Ι΄ς.Δ 

β.ρ.1γ.ἃ 

α. πεβ.ε.Δ 

Γραΐ.ς.Α 

Ματβθ.κε.Γ 
ἐφέσ.γ.8 

β. μια Τ 

πτα. α 

ἄς ποτα Δ 

Γ 

Δ 

8 ἘΠ ΤΥ ΠΡΌΣ Ὁ ΩΜ.: 

Αασάσοιϑε ὟΣ ομ ἢ Ναρκίασου Φιρὺ ὀντοιῷ ον Κυρίῳ. Αασά- 

σον αν) Τρύφαιναν "ἡ Τρυφώσειν 1 τας κοπιῶσαις ων] (υεάῳ. Α- 

σεσουοε Περσιδδι χίωυ ὠγαπητίω, ἥτις πολλα ὑωπιασεν ον 

Κυείῳ. Αασασοιϑε Ροῦφον τὸν ὡριλεκτὸν ον Κυθάῳ, τίω 

μητόφϑι α ἀν Ὁ ἡ ἐμιοό. Αασάσαϑε Ασυΐκριτον, Φλέροντα, Ἐρ- 

μων, ̓, Παζϑθαν, Βρμίω, 0 δ ζις σὰν αὐτοῖς ἀδελφοιΐ. Αασας 

ΟΕ Φιλόλθοον καὶ Ἰωλίων, Νηρία ἴω τίω ἀδελφίω αὐξ. 

᾿ Ὄλυμπον, (ΩΙ 'Όις σύν αὐτοῖς παύτας ἀγί οι. ̓ Αασα ΦΕ5:Ὲ 

Σλλήλοιρ ἃ ον Φιλήματι ἁγίῳ. Λασαζοίυ ὑμας αἱ ὀκκλησία!᾽ 

τοῦ Χρκροό. Παρακαλὼ δὲὺύ υμας. ἀδελφοὶ, σκοπεῖν οὖσ’ 

τα " διθοαισίας ̓  ἃ σκανόδιλοι αὔρα“ Ῥ διδαυχέου μὸ ὑμεῖς ἐ- 

μαϑετε, ποιοιιυταις, ΚῸ ὡμικλίνατε ἀπ αὐ το ν᾿ Ὧ » Οιουτοι τῷ ἘΡ 

Κυδίῳ ἡμὴ ἴησου Χθατῳ οὐ δουλάλοισιν, δλλά τῇ ἑαυτῶν 

κοιλίᾳ. " ὴ δια τῆς ἀπολογίας . ὥλογίας ὀξαπατῶσι ταῦ καρ 

δίας Ἃ ἀκακῶν. ̓  γὃ ὑμὴμυ ὑπακοή εἰς πῶντας  ἀφίκεν. Χαϊ- 

δῷ οἱ τὸ ἐφ ὑμέν"ϑ ϑέλῳ 3 δύμας συφοις μὲν ἄῇ 61) εἰς Ὁ ἀγαϑον, 

ἀκεραίους ὃ 9 εἰς 1 ὡ ΚΑΚΟΥ. ὃ ἢ Θεὸς τῆς εἰρίωυης σδυτεύνα ῷ 

σατο ὧν κι χοὸ ὅσ ποδὰς ὑμω. -Ψ χί.᾽ ἡ χαθκοὶ Π' Ὁ Κυοκου ἡ-- 

μὴν ἴησοῦ Χειρού Ὁ ὑμῖν. ̓ ᾿Αασαζονται ϑιλιθος ̓Τιμόϑεος 

ὃ σῶυέργος μου κι ἡ Λουκείθνν κὰ Ὁ ἴασων ,, Σωσίποίϑος οἱ συτίε- 

γεῖς οΣ . ᾿ασαζομαιὑ ὑμᾶς ἔγω Τέρπος 0 γβάψας τί ὦ Ζι- 

ὡρλίω ων Κυείῳ. Αασα ζεται ὑ ὑμας Γαϊος 0 ξένος μου: ΚΟ] Ω 

ὠκκλὺ σίας ὅλης. Αασω ἄτα ὑμας ἕρᾳςος. ὃ οἰκονόμος τῆς πὸ-- 

λέως Ὁ Κούαρτος Ο ἀδελφός. Η χάθας γὴν Κυθκου ἡμῶν ἴω- 

σου ΧΟαΞφου τ τὰ πανων ὑμϑυ. ἀμίω Τῳ: 5 ᾿ ϑυναμϑυῳ ὑμᾶς 

ξηράξαι κτ' ἂν, ὃ δ) απέλιόν ἡ: κοΗ Ὁ κήρυγμα ἱησοῦ Χρκςού, 

"τὰ τοκαλυψιν' ̓μυρηθάν λρόνοις αἸωνίοις σέσ!γ υϑρου( ου(φα- 

γερφνϑέντος δὲ ιώ διά τε 2θαφῶν φξοφηπκῶν, “ : ὦ ιτα- 

γί ἠῳ αἰωνίου Θεοό, εἰς ὑπακοίωω πίσεως εἰς πάντα ζὰ ξθνη 

4 Τοαυίαν. [γ 

ς Νηρέαν. ἃ 

" πᾶσαι. σὴ. ια 

ἀμζω. α 

δ σ 

γνωραίθεντος, μόνῳ πφῴ Θεῴ, δια ἰυσοῦ Χραςού, ᾿ῷ ας κα, 

ζα εἰς (ὧν αἰῶνας. δπίνερ 

Πρὸς ῥωμαιοις ἐγράφη στὸ Κοράνϑου διὰ Φοί(ζης Φ διακόνε 

τῆς οΨ Κεβρεαις ς ὀκκλήσίας. 

κω ν΄ 
Τ᾽ αωγῶν. σὶ 



ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 
Ι ᾽ Ἦν 

Ὡρϑπτῆς (χιςολης. 

Ὁ" 

δ Ἢ 

σϑξὰ 

29 

ϑγξες » ΑΙ Ὑ ΤῊ Ν ὕχεςελ 4 ϑ᾿πὸ Εφέσου τὴς Ασίας, ἑωροικαὶς αὐτουὶ ἤδη, ᾧ 
ν᾽ δἔρδωώξας, αἰ αϑομιμαψήσκων δὲ ὅμως δζρὺ τῆς δπχιςολὴς της. κἡὶ δὲ πσο9- 

δ αὖ, φασις τῆς δχιςολῆς 221 γν αἱπη Κορίνθιοι οκ φιλονφκίας σεευαομϑμοι 
Ἂϑ ἐσάζονηο δ γώ μ(91ς, αὶ λοιπὸν ζω εἰν αὐνηοῖς φάσματα, Καὶ ὀγχτων οάσμα- 

Ὁ κὰδ των, πὐρεσλέποντο ὧν λα ἐντα τίοῦ μωτριαῦ. νοι δὲ ἤϑελον καταλιμ- 
πόρῳ αὶ ἰδίας γειυ οὐχ ας, τσ οφαῖσα τῆς ἐϊκρο τείας. τίνὲς δὲ χοὴ εν εἰδωλείοις ἤσϑιον, ὡς αἰ- 
διαφόρων ὄντων Ἃ εἰδωλοϑυτων. θη οι Ὁ ἴους υϑὺ θήλουὺς ἐϊξουϑῴνοεου, ζους δελαλοιοζας [λώσ- 
στως ἐδαυμαζον .ἰχαὶ πτέλο ς,ἥἡπαάπέουτο χαὶὴ εἰς κὰ ΕΣ δ᾿ αὐαςείσεως μιυςφήρμον,λέχοντες μὴ ἐ- 
γείρεοϑαι τω (κα αὐτίω. τούτων πόρτων ον Κορίνθῳ χιουμϑῥων, ρα φοισιν οἱ λαοὶ ῷ 
Ὡποφύλῳ. ἡ λοιπὸν ατοϑς πλυζῷς ἀῤτι οἰ 4. χαὶ ποοῷτον μϑὲ μδρ τυρῷ αὐτοῖς ο, Φρονήσᾳ 
ἡ γνωσῴ, ἐκ πο δέχεται δὲ αὐτοις “ποιοιυᾷὰς ἴα αἰσματα, θνχὰ ῶ συμ(ουλδιᾳ μὴ οὖ λο- 

3 2 

γώ τίω Ξὐρετίωυ, θνν οὖν ἐργωχαὶ δυωωα κει ἡγείοϑαι. ἔπειτα ὄχιτὶ μήσας τοῦ τίω μια) 
λαθοντί, χϑὴ “πον αἰνέσας μι ὃ γῴν κρίκκα τα τσϑϑς ἑαρηοιξ, Δοιπὲν πεϊϑὶ ὧν ἐγραν ον ασποχρί- 

2ς 

γεται "πἰδὶ »ϑῳ τῷ γάμου, ἀῤῥηκι ον διδοίσκων δὴ) τοὺ συζυγίαν , ὁ οὖν χαιρῷ μόνῳ δολοὶ ᾧῳ 
δῷ τέρω δὐγζω. δῦ δὲ Φ ἀγαπᾶν αὐΐζοις τίω ἐίχρ ψτειαν, γρα ἸΟΣΣ πῦρ θείας, “πὶ οὐ καὶ 
ὀῥαίκηνθηχὰ στειθοι ἰοῦτο γεινέαϑω. ΕἾτα ΤΣ “ εἰδωλοϑύτων ἵνα, μὴ κατα γΘ αἷνται τῇ γγώ- 
σῷ δια αἱ τῇ ἀὐγώπη πολιτεύωντοι. κω λυ δχυ ζαὶ ἐν εἰδωλείῳ συμιπόσια,, ἵνα, μὴ σκαγδοιλί. 
ζῶνται οἱ μικροί. Εἶτα «ἰϑὶ ἥπγδυμιαίκδυ γδρισματων )ραφά ἵνα μὴ διαφέρων) οὐ Ὅοις 
ϑείσμασι, μηδὲ ασολκρίνωσι ΩΝ ἔγοντα γώφισμα, “δδὲ, Ὁ ξγθνηο6 δὲ. πόρτα ἊΝ 9 αὐτῷ 
πγϑυ κόπος δ᾽) λέγφ"ὺ λοιπὸν πὐἰϑὶ ὀβαςαάσεως δὲδούσκ4, ὅτι ἰξ (ρξ ἐγείρεται, Ὄἰποϑνήσκουσαι 
»δὺ (ἀρκὶ, ἐγῴοφνϑρν δὲ ἀ φϑορρτος χτ' τίοῦ τὸ Θεού γαίρ ιν. τζωῦ δὲ αὐαίςασιν, ἰπὸ τῷ ἐγη- 
ὅ3ϑαι ὧν Χ οιςὸν, σεουίςησι . χρὴ τέλος, π΄» αἰνετίχο ἐς λθοοὺς εἰς ζοὶ ἢ» γραΐφ4, ἡ αἰξὶ)ο- 
γίας 4 εἰς (ες αἰγίους το ρα ἐλ, ὺ οὕους τελῴοι τζωυ Ἐχηςολζω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ͂ ΤΗ͂Σ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΌΟΥΣ ΠΡΩΤῊῈΣ ἜΝ τὶ 
-“ ! ς ! 

φυλῆς, χογτὰ πγὰς πυδιηαιρεσᾷς. 

Περὶ πλειόνων καὶ δγαφόρων ἡ δ)χιςολὴ δγοριϑωσιν ἐχή Ὁ Κο- 
ρανϑίοις ἡμιδρτημϑμων. 

α΄ Μετὰ πὸ ζρϑοίμίον, «δὰ τῷ μι δΎχον ον “ρος ϑνήλοῖς ὧκ 

φιλοδοξίας “ ὅχι σοφία αὐβρωπῖνη. Ἐν ὦ, Περὶ ϑείας 

σοφίας. ΤΈΘΑ λειτουργιῶν. ΤΈΘΑ τῷ μὴ κρίγφν δυδασκά- 
λοῖς. Περὰ τῷ μὴ ἐπαίρεοϑαι. 

β΄ Κατὰ πύρνων ἃ πορνείας, κὰ Δ Ὅυτοις κοινωνοωύτων. 
γ' Περὶ ὃ' μὴ δεν! δυκῶν, "ὁ ἴχυ τα ὄχι ἀπίςων. Ἐν ᾧ, Περὰ 

“Ὁ μὴ πορνδὺ εἰν. 
Ι Ὑν ἢ ν , : ͵ γε τ πα ἢ ; 

σὴ ΓΈρΑ γάμου καὶ χηρείας δ ἀγαμίας. Ἐν ῳ,Περα “ϑ μη χωρα 

ζεόϑωι αὔδρας ἢ; γωυαμκῶν, κιηδὲ εἰ ἄπεςοι εἶεν οἱ ἕτεροι. 

ὶ Περὶ οἱγγείας καὶ διγαμίας. 
ε Γέρα διαφορας ἐδεσμάτων, δ'ποχὴς σδαιμμλογικο( σεξάσμμα.. 

΄ὺς. Εν ὦ, Περὰτῆς ἑαυτοί πολυπλόκου συμαΐραφ ρας. 
ΓΟ ! 2 .- 3 

ΤΈερὰ ὃ μὴ κοιγωνέϊν δα! μμοσι. ἸΠερκ ὅ ἀδγαφ ορᾶν ὧν δὲι- 

πνοὶς ᾧ κλήσεσιν. 
Ἁ ! ᾽ ὩΣ “ 5 4 ἴω 

ΓΈρα βδίίατος αὐ όδρων ᾧ γαυαϊκῷῶν ὧν ὄυ χοὰς ὁ ροφηήειαις 
Περὰ κοιγωνίας ϑεοῶ ἐποῖς ἡδὺ πλησχμκογικῆς. 

Ἁ [Ὁ ) διὸ Ι ᾽ .« 2 ῷ 

ΤΈρα δηαφορας “δρισμιτων καὶ οἰκονομίας αὐτῶν. Ἐνῷ, 
᾽ ε ! 

Περὰ ἀγάπης ὡἧς μεγίφου γδγίσμματος. Περὰ Ζθοφ ἡτείας, 
« 7ὔ ) 

ὡς μείζονος γλώσσης. 
νὴ ᾽ Ι ͵ Ἢ ΄“}΄. ’ 4 Ὸ λιν 9 

᾿ερα αϑασοσεως σωμώτων κα ολικης. Ἐνῷ, ΠΈΡΑ τῆς ἐν 

Χραςῶ δυοριϑωσεως, ὦ ἀπόχω τα ςτίσεως . Ο,μωίωσις Δ 
Ε - ! λοω 

αὐϊςοι μένων θοὸς ᾷ αὐ αφυομϑυα απέρματα. Γέρρα τῆς 
2 Υ Χ Ι Π μὲ 

εἰς δοξαν καὶ δευαμαν αἰλλαγῆς. - 
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ΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΟΡΙΝΘίοωουςσ. 

ἘΠΙΞΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

δ ὍΣΕΣ ἉΥ ΑΙΟΣΣΞ κληπὸς Σπόρολος ἰησοῦ 

ὶ Ν Χριςοῦ, δια ϑελήματος Θεου Ὁ Σωθϑέ 

τί νὰ 'ῷ 0 ὁ ὠδελφος͵ τῆς ὀκκλησίᾳ ΤΏ Θεοῦ τῇ 
ον ᾿ ὴ - οὐση οΨ , Κορίνϑω, ἡγιασμένοις ὃν ρι- 

Θ᾿ ἢ σζω Ὁ Ἰησοῦ, ̓κλητοῖς ἄγίοις, σὺν πῶσι Ὅις ἐ- 

ἅ πικαλουμῆροις ἡ ἕῳ ὀνομα: “ 5 Κυράς ἡμὴ 

Ὥ τε )ησοῦ ,Χρικου, ον παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε 
ἐδ! “χάρις ὑμῶν ΚΑΙ  εἰρίωμη) Στὸ Θεοῦ ποζϑς ἡμδμ καὶ 0 Κυρίου 
ἰησοῦ Χεκρου. .. Εὐχαραφώ ( Ὁ Θεῳ τον πολ τοτε εαὐϑιύμῶν, {- 
πὶ τῇ χάθατι “Θεοῦ Τῇ ἢ δοϑείση ὑ ὑμῖν ων Χριρῳ ἴσου, ὅτι ο» 
παντὶ ὑπλουπώητες ον ΡΝ .ΦῳΨ' παντὶ λόγῳ 0 πᾶσι γνωσέ, (δὰ 

ϑως "Ὁ μδρτύθμον ἥ' ἄ Χραςου ἐδεραιωϑθηῶνὑ ὑμῶν, ὦ ὥςτε ὑμᾶς 
μη ὑρερέάναι, οΨ μηδενὶ χαξάσμαπ; ̓ ἀπεκδελθμένοις τίω ἀ- 
ποχαλυψιν Τῷ Κυρά ου ἡμ) Ιησου Χραρου, ὃς καὶ “βεξζαιωσά 

ὑμᾶς ἕως τέλοις ἀὐείκλήτοις, .Ψ τῇ ἡμέρᾳ Ὁ Κυρίου ἡμλμ».- 
σοῦ ΧΕατοῦ ἢ ΠΙςος ὁ Θεὸς, δὲ οὗ ἐκλήϑητε εἰς κοινωνίαν “ξ ἄ' οί 
νῷ Ὁ Ἰησοΐ Χο ροῦ τᾷ ΤΕ Κυρα ου ἡμῖν. Παροικαλὼ δὲ ὑ-- 
μᾶς, ἀδελφοὶ, δια δ ὀνόματος τῷ Κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χερα- 
τοῦ, ἵνα, “ὃ αὐ λέγητε πατες, καὶ μιῇ ἡ ον ὑμῖν οίσματα, ἥτε 
δὲ κα τηρτισμένοι ὧν τῷ εἰυπὸ γοὶ . ὧν τῇ αὐτῇ γώμη. ἐδυιλώ- 
“)ὴ γαρ μοι αϑύμι, ἀδελφοὶ μου τἰτοῦ Ὧ Χλόης ὅτι ἐρ.- 
δὲς ἐν ὑμῖν εἰσι; λέγω δὲ ζῦτο, ὅτι ἕκαςος ὑμῶν λέγ, ἔγω μῶν 
εἰμι ΓΙαύλου, ἐγω δὲ ̓Απολλω ἔγω δ Κηφα, ἔγω ἢ Χρκρου. 
᾿Μεμέθάροι ὁ 0 Χειρός: ς μη Παυλος ἐςουυρφ,ϑη υὑσσέρ ὑμῶν, 
ἢ εἰς ̓ς ὄνομα Παύλου ἐθδαπῆίζϑητε; ὀχαξαφω τῷ Θεῷ ὅτι 
οὐδένα ὁ ὑμῶν ἐξατῆισα, εἰ τ μη -Κρίασον ΟΓ αἷον, ἵνα, μή τις ΕἸ πη 
ὅτι εἰς Ὁ ἐμὸν ὄνομα ̓ ἐδαηισεν. ἐξαγῆισοι δὲ ἡ Στεφανά 
δίιον" λοιπὸν ἐῶ οἰσίδι ἐἰ ΕἸ ἥινα ἀ ἄλλον ἐξασήισει" ου Ἂς ἀπέεηλέ με 
Χραςος βαπηήζεν. Ν δυωηελίζεσϑοι, ἡ Ρ σκ ἐν Οφίᾳ λθηου, 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Α. Ἢ 
“να μη ̓ κεν ϑη ὃ σαιυρὸς τῳ Χεαρου" ὃ λόγος δός 0 α΄ φαυροῦ 

Ὅις μῶν Χτολλυμδύοις μωξία ὅ1) εις 5 Θ, ) σωζομδροις ἡ ἡμῶν ̓δὺ 

σλξιλίν ἸΝ υ δ. γέχλραπῆα  γὸ, Απολώ τίει ὑφίαν δ' Π' ̓οφων͵ 

καὶ τέων σύνεσιν τὴν (νετων ἀϑετήσω. Τοῦ Οφος: Σ ποὺ 2ξαμ- 

ματειῤ: ; που. ἡ συζητυτῆς τ 7ῷ αἰών» Ούτυ; Οὐχ ἐμώρανεν ὃ ΓΑ] ́-« 

Θεὸς Ἂ Τ(οφίαν δ: ΄' κόσχμου Ούτου; ἐπειδν γδ ὁ ἐν τῇ ἡ σοφίᾳ “' Π' Θεου ἑ 

ἐκ ἔγνω ὃ κόσμιος διὰ τῆς ὑφίας ᾧῷ Θεὸν, δὐδόκησεν ὁ Ο Θεῦς 

διω τῆς μωρίας ἥ' κηρύγματος, σζω στα! (ὧν: πιςευοντα;. ἐπειδὴ κὶ " 

Ἵ ουδαιοι σημεῖον πε καὶ Ἕλληνες ὑφίαν ἀμον ας ἡμεῖς 

δὲ ἐκηρύοσομδρ Χρισον ἐσαωυρφ μον, ἰουδὰαιοις μὲ ̓σκανδὰ- 

λον. Ἕλλησι δ μωρίαν αὐτοῖς δὲ ζοις κλητοῖς ἰουδαι οἱς Τέ καὶ 

Ελλησι Χριςον Θέεου δέω μιν τὰ 0 Θέεου ὑ φιῶν. ὃ Ἵ κὴ μωρὸν - 

ον υ (οφώτερον τὴ δύ ϑοούπων ἄξι ὰ ἀϑενές ω 1 Θεοῦ οἷοχ-- 

ρότερον Τὴν ἀὐϑοοόπων δ. ̓ Βλέπετε 0 ἢ 1 κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελ- 

Φοὶ, ὅτι εἰ πολλοῖ, (φοί κα (ἢ σορκα, 5 πολλοὶ δυώτοι, οὐ πολλοι 

δύγβυεις. Σλλα ᾶ μωρα ἣ- κόσιαν ς ὀξελέζατο ὁ Ο Θεὸς ἵνα, Οιὶ 

ὕφοις καιταιραύνη, Ὅἠ 'ῷ ἀαϑενη τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ οΘε- 

ὃς. ἵνα, καταιρανη τα ἰχυροὶ Ἴ τὸ ἀρῆνη ὅ' ΠΤ’ κόσμου Ἢ τὰ  ὀξω- 

ϑενηυδρα ὀξελέξατο ὁ 0 Θεός. Ο τα μὴ ὄντα, ἣ να; τὰ ὀνται κα-- 

ταργησῃ, ὅπως μηκαυχήσηι) πάσα σεὶρξ ἐ ἐνώπιον ̓ αὐπ'. ς 

οὐλλν  δεὺ ὑμεῖς ἐςξ ἐν Χειρῶ ἴησου, ὃς ἐγψυηνϑενὴ ἤ μὰν φία δπὸ 

Θεοῦ, δυκαμοσύνη τὲ Καὶ αἱγιώσμιος Καὶ ̓ ὐπολυφρωσιρ" ἵνα, Κα-- 

ϑως γόγρατβαι, Ο κοιυγώ μᾶρος, ἐν Κυρίῳ καυχα δεν. 

Κάγω ἐλϑῶν χαθϑς ὑμας, ἀδελφοὶ, ἤλϑον 5 καϑ ὑπεροχέευ 

λόγου: ἥ ̓Ὀφίας,καταηλλωνὺ ὑμῖν "Ὁ μδρτύριον ' ἥ" Θεοῦ": » 

ἐκριναν ἃ: εἰδέναι τὶ ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ ἱπσοιώ Χρικον, κα ̓υτον ἐ- 
σα ραρμδυ(0)." Καὶ ἐγω ἐν ἀσθενείᾳ και ἐν Φόξῳ καὶ ἐν ̓ϑόμω 

πολλῷ ἐγγθομίω χοϑὸς ὑμαᾶρ' κ, ὃ λόφος μου Ἂ ηὃ κηρυγμα 

μου ὅπ ἐν πειϑοις λυϑορ»πίνης ὀφιας. λϑ 5,0, ἀλλ᾽ ἐν Σποδεῖ. 

ξει πνόυματος Ω ἰδαυαμεῶς, ἵνα ἡ πίςις ὑμῶν μη! ἡ ἐν (οφίᾳ 

ἀὐθρϑπίν, ἀλλ᾽ ἐν δαυάμει Θεου. ΣΑΡΡΑΝ ἐν 

ὗις τελείοις, Οφίων" Ω οὐ Ψ αἰῶνος Ούτου, τὴν αἷμ Ἔρχον 

Ψ, αἰωνὸς ἜΣΕ Τῆι καταρορυμῆσων, ἀλλὰ λαιλοῦμὸρ ἴὍφε 

αν Θέου ἐν ὡνωὶὰ τίου Σστοκεκρυμιμένζωυ, ἰεὺ χσϑϑὼ ρίσεν ὁ 
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22 ΠΟ ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ 
᾿ νὴ ᾽ ᾽ ε ὰ » 3 ] Θεὸς χοο9 ηἷμ αἰωνων εἰς δοξαν ἡμμ, [εὖ οὐδεὶς σὴμ δρχον- 

5 Ὁ » 3 Δ .} ) λον πὰ Ι . γῶν Ὁ αἰῶνος ζούτου ἐγνῶκαν" εἰ γὼ ἐγνῶσων, 5Ἀι θυ τὸν Κυθον 
ἐν ! ᾿ 3 λ λ ο  ») ᾿ τῆς δοξξης ἐςσχυρφσῶν .δλα καϑῶως γέγραπῆαι, Α οῷφϑαλμος 

᾽ 5 δ’ δ" γὴ Δ ᾽ ᾽ ᾿Ψ 57. εἰ δὲ, γα οἱς σΚ ἤκουσε, ὦ οι καρδίαν Δυϑοοόπου δχ δυέξη, 
ἰδ ραν, εριαὶ ΥΣΟΝ ἃ ᾿ ἜΣ δι Ποιι ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεος ζὯοις αὐγοπῶώσιν αὐπον' Η͂ μάν δᾷ ο Θεὸς ἀπε- 

! πὴ Ι γῆς ᾿ ἦν: ! 3 ΩΝ κοὶλυλ 8 δια, ὅ σνόυματος αὐ. Ν σνέυμα πᾶντὰ ἐρόυναι, 
χῳφῷ 9 ᾿ ᾿ 3 λ βαϑη Φ Θεού.Τί )Ὁ οἱδᾷὰν λύϑρωπων ᾳ 9 δυϑρώπου, εἰ μη 

ΠΝ 3 ᾿ 3 . ὶ “»ἷ ζ᾿ ᾽ν σνέευμα ἥ' Δύϑρωπου δον εἰνπτὸ; ἕτω ἡ ἴα Φᾧ Θεῦ φδεὶς οἰσδὲν, 
᾽ ἊΝ ς “""ν.Δ ἐν ἴων ὡ Εἰ μη ̓Σ σνέυμα ᾧ Θεούί. ἡμεῖς ἢ οὐ 5 σνευμα τὸ κόσμαν ἐλοί-- 
ξουδυ. δλλα ὃ πνεῦμα τὸ ἐκ Θεού, ἵγα εἰδωυδυΐζᾳ ᾿σὸ Τὸ 

" Ὁ ΤΟ Ὁ ων 3 “Ἢ Θεού χαθκόάεντα ἡμάν, ὡ ̓  λοιλϑ μδυ ἐκ ὼν δισουκτοῖς δ..399 
Ι 7 Ι 3 9 2» ΝΣ Ι ε7} πίγης (οφίας λοι νοις, αλλ ον δισογοτοις πνϑυμοιτος ἁγία, πν δυ-- 

Ἐτετοοις 7 τρώει αἱ μαΐοκοις σπνϑυμιατιζοι συΐν κρίνοντες. ψυχίκος 5 ὀνϑοοοηος ᾧ σξ-- 
ἿΣ Ι Βα, » χῷῶᾷ σ᾿ πόματος “’ Θεού: μωρία γὼ αὐτῶ ὅς, "ὦ εἰ δζιυ «.- 
"" .“ ἣν 3 ο“Ὁ..ἃ ὶ τῶι γγῶνω, ὅτι σιν υματικως δυακρίνεται. Ὁ ἡ σινόυματρος 

; ΄ ὶ Ι ΝΡ ἈΥΝ ᾿ 3 7, δχ ν δυακρίνει μἂυ παν τα, αὐτὸς ἢ ιἰχο᾿ οὐδένος δθ κρίνει). Τίς γὼ 
9 ὃς φἰὐν ἣ ᾿ “(Δ ΩΝ ἐγγῶνοιυ Κυραξος συμξι(ξασῳ αὐτὸν; Ἡμεῖς ἡ γον Χραςοῦ 
᾿ β διοῦ ἵπὸ τῷ ᾿ 3 ωΟ ἐχομᾶυ. Και ἐγω, ἀδελφοὶ, σγ ἠδειυηϑέου Δλουλῆ σε 

ὑμῖν ὡς πνδυματροῖς, ἀλλ᾽ ὡς σοιρχάκοις., ὡς νηπίοις ἂν ΚΟ ,- 
εἰμί ! ε κῆθ ο Ι - Ἀ 9» ον ᾽ ,, 9 3 σζυ γῶ λο ὑμας ἐποίεσω, Ω ὅ βεφμα: ὁπ “Ὁ ἤδοωυ αοϑς, ἀλλ 
»ἱ 2 ον [ γῇ λ “9 ε! λυ» οὶ ῶϑν οὔτέ ἐτί για δυνα αϑτ᾽ ἐτι ἫΝ σορ λοι ἐςξ . που ὮΝ ονυμέν ώ:- 
ἜΝ ὦ λ [ 5. ἋᾺ 27» Ν τὶ ν λος ἈΚ) ἐρις Καὶ διλοςτισίαι, οὔ σοο»ακοί ἐςῈ , Κι κ( δ᾽ δ ϑρθοστον 

υ . ! ἡ 
ς τὐϑαπατοῖτε; ὅταν ἫΝ λέγη ες, ἔγω μὰ εἰμα Παύλου ἕτερ» 

πο ρα πνς ἐκλδ 8., ! 552 Ἣ ἸᾺ δὲ, ἐγω Απολλω, οὐγέ σονρ κακοί ἐςε; ες οὖ ὅ {1 Παῦλος ἐς ο 
ἷ ᾿ ὶ ᾽ »΄ἡ Ἢ ἡ ». ακ'᾽΄ » ἢ ᾿ς Ι! ΕἾ, Ἔ ἈΑπολλως͵ αλλ᾽ ἡ διάκονοι δὲ ὧν εἰχιςεύσοωτε ) ο] ἐκούςτυ ὡς ὁ 

Ι 2 ᾿ τὶ λ Ε Ι! 4 λ }] Ι 3 3 ς Κύριος ἐδωχεν; Ἐγω ἐφύτευσον, Απολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὁ Θε- 
᾿ " ἐγ ν ε ] 8ὴ " 9 ς Ι 3 » ς ὃς ηὔξανεν .φτε οὐτε ο Φυτευων ὅς) ὑε, οὔτε ὃ ποπζων οαλλο 

γώῴε ἢ ! ε Ι Ἂἱ ς Ι δε ο ,ὦ} ἑ αὐξάνων Θεὸς. ὁ φυτεύων ὅ (ὃ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν" (καεος δὲ δ 
2) οδ Ι ᾽ ! Ι » οὗ , ἐσευον μιοϑον λήλψεται Κτὶ σ ἴδεον κόπον.) Θεοί γον ἐσμεν σζωερ-- 
οί “Θεού γέωργιον » Θεοί οἰκοδομυή ἐςε. Κατοὶ «ἰαὶ χάριν ΤῈ 
Θεοό τίω δοϑεῖσοιν μοι, ὡς σοφὸς δ ργετέκτων ϑεμδημον τέϑή- 
νὴ .» ν» ͵ θυ εἢ ᾿ λ Ι ἀνεοδι, χα, ἄλλος δὲ ἐποικοδὸμει" ἐκᾳςὸς δὲ (λεπέτω πῶς ἐποικοσὸ-- 
μει. ϑεμῆεον Ν ὠλλον οὐδεὶς δεωϑαται ϑεῖναι -φδα ( καίς. 
μδρον ὃς ὅξην ἴησοις ὁ Χριςὸς. Εἰ δέος ἐποικοόδομυεῖ ΟΠ 2. ϑεμθέ 
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1 ζητεῖτε. ε.Ἰα.1Ὲ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ.Α. ΝΣ 22. 

λιον ζυτον ,Αφυσὸν, ἄργυρον, λίϑοιρ υμίοιρ, ξύλα, θρτον, 

καλοίμίω " ἑκέφου ὃ ἐργ»ν Φανερὸν γβυήσεται "ἡ ΚΡ ἡμέραι, 
δηλωσ, ὃ ὅτι ἐν πυρὰ Χποκαλύπήεται "ἃ ἑχοίξου ηὃ ἔρδον. ὁποιὸν 

ὅτ, “ὁ πὺρ δοκιμαισᾷ. ἐΐενος ὃ ἔροον μῆυει ὃ ἐπωκοδύμυησε, : 
μιοϑὸν λήψεται" ἄπνος ὃ ἐρρον κατοικαιήσέι), ζυμιωϑησεται, 

αὐτὸς ὃ σωυϑήσεται, οὕτω 3 ὡς δια πυρὸς. Οὐκ ὄἰδατε δζμ ναῦς 

Θεοΐ ἐςε καὶ “ὃ πνεῦμα ΤΩ Θεοό οἱ οἰκεῖ ὧν ὑμῖν: εἰ ἴες τὸν ναὸν 5 

Θεού φϑείρει, ὌΡΗ 1 (τον ὃ Θεός" Ο ἊΝ ναὸς Τῷ Θεοῦ ἃ ἀγὸς 

ὄςτιν. δϊτινές ἐςε ὑμεῖς. Μηδεὶς ὁ ἑαυτὸν ὀξαπατατω. ἐἴωες δόκει 

Ὀφὸς ἐς ἐν ὑμῖν ον Τῷ αἰῶνι Ούτω μωρὸς δβοέδω͵ ἵνα ϑυη- 
το! Οφος. ἤ ἘΝ ὑφίω σ κόσλκου ̓ ς μώθλα “«"5α τῶ υ Θεῷ 

ὅς. γέγραπῆαι γωρ, ἔς δραυόμδυΘ» εἶ ὧν Οφοι ὧν τῇ πα- 
γουργίᾳ αὐτῶν. Καὶ πάλιν; 'Κύριος γινώσκει ζις ἀπλυκὸ 

σμμκοις τμ Ὀφὼν ὃ ὅτι εἰσί μάταιοι. ὥςτε μηδεὶς καυχαάχπο οΨ 

λύϑρώποις 'παντοι γὃ ὑμὴμ ἄδιν, ἐἴτε Παῦλος, εἴτε  Απολλῶς, 

ἐτε Κηφας, τε κόσμος, τε ζωή, εἴτε τ ϑανατος, εἴτε ἐψέρωτα, 

ἴτε μέλλοντα" πεένται ὑμὴν ὅξιν. ὑμεῖς δ Χρισοῦ, Χριρος δὲ 

Θεού. Οὕτως ἡμᾶς ; λογιξίε ἐῶς: ἀύϑεθοπος ὡς ̓ ὑπηρέτας 

Χριροῦ, κα 1, οἰκονόμοι μυςηρίων Θεϑὃ - λοιπὸν, πάτα ὡν Ὅις 

οἰκονόμοις, ἵνα πιςὸς 'ς εὑρεϑη,. ἐμοὶ 5 “εἰς ἐλαίασον ἄξιν ἵνα 

ὑφ ὑμὴν ὀἀὐακριϑώ, ἢ λύτο λῤϑεθοπίνης ἡμέρας. , ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐ- 
μαυτὸν ἀϑακρίνων οὐδὲν )Ὁ ἐ εὐνοι Ὁ σίυοιδα. ἀλλ, 5» ὧ Οὐ. 

Τῷ δεδιχοηωμα ̓  ὃ ἀϑακρίνων με; Κύριος ὅν. ὥςτε “μη πρὸ 

καιροῦ τε κρίνετε, ἕως δ ἐλϑη ὃ Κύριος, ὃς Κου ̓ Φωπσφΐα ἊΣ 

πα χ 1Ὁ σκότους, Ω Φανερᾳσ ταῦ βουλῶς ΝΗ καρδιῶν, ὦ πτίπε 

ὃ ἔποινος γβυήσεται ὁ ἑκαςεῳ ἀπὸ “Θεού. Ταυτα: δ ἀδελφοὶ, 

μετελριμάτισο εἰς ἐμαυτὸν καὶ Απολλω δὲ ὑμας ̓ ἵνα ἐν ἡμιν 
μαϑητε ἡ μη ὅν ὁ ̓γεγραπῆαι Φρονείν, ἵνα μὴ εἰς υὐστέρ 5 
ἑνος Φισίουοϑε τὰ Τῷ ἑτέρου. ἧς γω σέ διακρίνει "0 δὲ ἐχέοὺ 
ἐς ὑλαξες: : εἰ ̓  κοὶ (ἔλαθες, π᾿ καυχα σοι ὡς μὴ λαί(ξὼν ; ἠδν 

κακορεσμιένοι ἐσέ, ἤδν ἐπλοτίσοτε, λώεάς! ἥ ἱμὴμ ἐξασιλδύσοιτε' 

Κα ὀφεέλον , ἐξασιλάσατε, ἵ 'γαὺ καὶ ἡμεῖς ὑμῶν συμιξασιλέυ- 

συ μὴν" δοκῶ γὼ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμας (ὧν Σστοςόλοιρ ἐ τοῖς ὠπέ- 

δηξεν ως ὀχιϑανώποις, ὦ ὅτι θέα ον ἐρβυηϑηύδυ Ἴς κοσμμῳ καὶ 
ς.. 
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354 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 

ἀηίλοις καὶ λύϑρωποις. ἵέμεις μωροὶ διαὶ Χρκρον, ὑμεῖς δὲ 

Φρόνιμοι ων Χεαφώ: ἡμεῖς ἄἀέϑενεις, ὑμεῖς 5 ἰχωροὶ᾽ ὑμεῖς 
ἐν- 

δοξοι, ἡμεῖς ὃ ἄτιμοι. ἄγρα τῆς ἄρτι ὧρας Κα! ̓πεινῶ δ, καὶ 

φυψῶμδυ, Χο ̓ γυμνήϊδομδν, κα! κολαιφιζόμεϑα, κ᾿ ἀφουτου- 

υδυ ὃ καὶ κοπιῶ μδυ, ̓ἐργαζόμδυοι ἐμ ἰδίαις χερσί λοιδορου- 

μῦροι, δὐλουουμὴν: διωκὸ μᾶγοι, ἀὐεχόμεϑα' βλασφη μούμε- 

γο! »αϑϑραχαλοῦμδυ.. ὡς αἰδικαϑαρματα Τα κόσμου ἐγφυλϑη- 

ϑὰ πάντων αδύψημα ἕ ἐως ἄπ. Οὐκ οφηρόπων ὑμας 26α- 

Φ8 ταῦτοι, ἰλλ᾽ ὡς τέχνα μϑυ ὠγαπητα γεϑετω, ἐὰν )Ὁ μυ- 

οίοις παιδαγωσοιρ ἐχιπε ἐν Χραςώ, ἀλλ᾽ ε πολλοῖς παπέραρ᾽ 

ον Ἂν Χραςω Ὁ Ἰησοῦ δια; τοῦ αήελίου ἔγω ὑμας ἐγθυνησοι. 

Παρακαλὼ οἰ οι) ὑμας, μιμυηται μοὺ γίνεαϑε. ᾿διαζουτοὶ ΠΈΣ: 

ψαὺ ὑμιν Τιμόϑεον, ὡς ὅτε ἘΠΕῚ "Ν ἀγαπητὸν ῶ πιςον ἐν Κυ- 

ρίῳ, ὃς ὑμᾶς λύαμνησ ταῦ ὁδοι μου ταῦ ἐν Χράφώ, ἰκαϑῶς 

πανταιϑο ἐν πᾶσι ὀκκλησίᾳ διδσκω. Ως μὴ ἡἐραομδύου δέ 

μου πϑθς ὑμας, ἐφιυσιωϑησευν ἵανες" ἐλεύσομαι δὲ ταχέως 

χοθὸς ὑμας, ἐὰν ὃ Κύριος ϑελήσῃ 7 καὶ γνώσομαι ου ζῶ λόγον 

τὰ πεφεσίω μυῶν, ἀλλα πίω δαύαμιν: οὐ γὼ ἐν λόγῳ ἡ (α- 

σιλεία Υν Θεοῦ, αλλ ἐν δειυάμει. Τὶ (ϑέλέτει ἐν ῥαζ δὼ ἐλϑωυ 

χαϑὸς πεϑοὑμας," ἐν ἀγαπή, πνευμαΐι ἡ ἦ πραότητος. 
ὅλως ἀκούεται. ἐν ὑμῶν πορνεία, ἴΩ,  Ὅιαυτι πορνεία [;- 

2γουθέτωνγ.ε Ια 

“καϑὼς ἐγὼ 
Χραςοί. ια 

"ΓΤ ησοδ, γειὰ 

πς οὐδὲ ἐν Ὅς ἔθνεσιν" ὀνομάζεται, ὡςτε' γαυαμεα ἐενω Ὁ «, 

παΐζος ἐ ἐχήν᾽ καὶ ὑμεῖς Ὦ πεφισιωμδύοι. ἐξέ, καὶ οὐγί μαλλίῷ 

ὑπαλν ἵγα ὀξαρϑῆς ε μέσου ὑμὴμ ὁ ὁ τὸ ἐρρον Οὐ ποιή- 

γο μδυ “ὦ εἷς ἀπὼν μὴ Ὁ σώματι, ων ὃ τῷ πνεύματι 
! μὰ 

ἐλικὸ κέκρικα ὡς ὥρων, τὸν οὕτω ἴφυτο κατεργασοε μῆμον, ἐν τῷ 

ὀνοματ ὅ ᾧ Κυρίου ἡ μῶν ἴησου Χριρου, σἄυαχθωτωνὺ ὑμῶν Κα 

ὧ- ἕμου υ πνεύματος. σίὰυ Τῇ ἢ δαυάμει “ 5 Κυρίου ἡμῶν ἴησου Χρι- 

κοῦ, χρῖρα δοιώσαι ῷ ζιξτν τῷ σωτανᾳ, εἰς ὀλέϑρον τῆς ἐρρυρ 

κῦς, ὕατ πνεῦμα σίυ.ϑη ἐν τὴ ἢ ἱἑμέρᾳ δὰ Κυρίου "σου Οὐ 

καλθν τὸ κοι χημια ὑμῶν. ὅκ δἰδατε ὦ ὅτ πω : ζύμυιδ ὅλον τὸ 

φύραμα ὥμϑι: ὀκκαιϑαροίτε᾽ οι(ῦ. ̓τίω παλαιὰν ᾧμίω, 

ἵνα ἥτε γέον φύραμα, κανϑὺς, ἐσέ ἀζμοι' Χοὰ πὸ ὡς πᾶσα ἡ- 

μῶν ὑπ ἡμῶν ἐτυϑη Χριςῦς. ὡρτεἑορταζωμδ μ μῆ ἐν ἴω 

ὄν α΄ 
ἢ Χρικςοί αα 

Ν σῇ.,.,γ..6 
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ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. ᾽ς 
πωλαιᾳ,, μηδὲ ἐν ζύμη κακίας ζφ) πονηδίας, δλλ ἐν εἰζύμωοις 
εἰλικρινείας "ἡ ὠληϑείῶς. Ε γβώνα ὑμῶν ἐν τῇ ὀἰπιςολὴ μὴ 
σζωυανα μίγνυάϑοι πόρνοις" γὺ οὐ ποίντως Ὅς πὸ ῥνγοις ΦὉ κόσμιου 
Οὐύτου. ἢ τοῖς πλεονέκταις, ἡ ὡρπαξιν ἢ εἰδεωλολοίτραις εὀγιεὶ 
ὀφείλετε ἄρᾳ ὡκ ὥ κόσμκου ὀξελϑεῖν γιωὶ δ ἔραν ἃ ὑμᾶν μὴ 
σίϊυανω μι γνυοὸς , ἐαν ες ἀδελῷος ὀνομαξόμϑμος ἢ πόρνος, 
ἦ πλεονέκτης. ἢ εἰδωωλολοίτρης, ἤ λοίδορος, ἢ μέϑυσος. ἢ “ρπαξ, τῷ ιοὐπεἠμοιδὲ σλυκοίνν ταίρι αὶ εἶν δξοκρεθήν, 

ι λΎ ς ΄ς τ΄λ ῬΑ γ «2 λ : Σ γος 

»ω Οι; έστο υμμεις κρίνετε; ζῦν; 5 ἔξω οΘεὸς᾿ κρίψει. Και ἐΐξα- 

᾿ ρέιτε (ὦ πονηρὸν οἷ ὑμὴμ αὐτῶν. 
“ ν΄. Τολμαζεούμδμ, ᾽ ὶ ῖ "ἢ 2 ἐπ “ι » αἱ ᾿ς ΨΊΨΡΆ,. φοϑώγμα ἔγων χσθος τὸν ἐτερον͵ κρίνεοἧχ Τ' ἀσέκων Ὁ) οὔγε Ὥλοω . ὴ ἡ τ, «εξ εῇ Ι Ὁ ΄: ὌΣΣΣ αἰγίων:, Ὡκ οἰ σδυτε ὅτι Ω αγοι ΤΣ κόσμιον κριγουσι"ὴ εἰ ἐΨ ε- δὰ 1) 4.4] Ι » ! ᾿ Ι » υμαν κρίνει!) οχοσίλος. Δύαξιοὶ ἐφ Ὲ Ἀριτήθ μῶν ἐλούχεςτον ; Οὐκ 

» ς.-᾿ -:. Γ᾽ Γ᾿ Ἷ ! 53» οἱσίδι 7: ὁτί ἀπέλοις κρίνα μδυ; μυήτι γ βιωτπικα;(ιωτπικα μὴν οιψ 
᾿ λ ν]} ἜΛΙ νς τ " που ευ -ατ τ ! [ Κριτήθ χα ἐᾶν τε, (ὅσ᾽ ὀϊξεϑενημὴυ οἱ ἐν τῇ οκκληήσία, (ουτοις 

Ἷ ὶ » λ τς ΓΝ " «} 3 » )}7 ς. ΟΝ καϑιζέτε. χσϑθς ἐγ πὴν ὑμῖν λέγω. οὑπως δ). ἐςιν ἐν ὑμῖν (ο- 
. συ πι» ἃ [ “ "ἡ | 3 ες Φος δὲ εἰς ὃς δεωυήσᾷ) διακριναι ἀνὰ μέσον 9 ἀδελφού αὐ- 
9 λ 2 ὶ μ ἕῳ 3 λ» Ι » ϑιλλλα ἀδελφὸς μ ἀδελφοί κρίνε.), "ὁ ἴδτο ΩΣ οὐγπ στον «ἢ δὴ 
ν᾿ Πε .“ ΝΣ ) εὖν δὲ .“ : »ς μὲν ουὖ ὅλως ἥήημα ἐν ὑμὴν δξην. ὅτι κρήκατα ἔχετε μ᾽ ἑαυ 

“9 9 ἐκ 3 ΘΑ τῷ ἧς ᾽ τὴ Τ΄. διατί ξγέ μάλλον αδικειαϑε; διαῖῳ ἐχέ μιαλλον Σστοςερᾷ ὁ; ϑι9 τος  Τ. κ΄ ὅν “ ἜΤΟΣ 1 δὰ, 
δλα ὑμεῖς ἀδίοειτε ᾿ ΦΟΤΟΞΈΡΕΙΤΕ, Ο ταῦτα αδελφοιρ: Η κ 
2 φ εἰ 4 [ δ ᾿ Ι λ ΌΝ οἰ σίδι: ὅτι ἀὐδύκοι (δασιλείων Θεοί κληρβονομνησοϊσί: μὴ] πλανα 

ο »} ! » ᾽ ! 2] ν΄ ν»] ΠΟ ΝΒ οὔτ᾽ ἕξ τε πορνον, ΤῈ εἰδωλολοιΐαι. 578 μοι οι, ὅτε κα λοῖκοι, ὅτε 
3 “ » Ι γῇ ; Ϊ » ! 3 ,ὔ Φρσενοκοίτοι, ὅΤῈ κλέγηαι. ὅτε πλέονεκι), ὅτε μβέσυσοι, ου λοι δὺ-- 

9 « Ι φς γ.) ! Ὁ “ΘΙ ροι, χ αρπαῶγες βασιλείαν Θὲν τ ᾿οληβονομησοισι. ἡ) Ἰαυτα 
: ᾽ ὙΑᾺΣ Ι ᾽ κγὲ " 45, Ἧνυ Ι ἕεγες ἡτεδλλὼ ἀπελούσοαϑε, δλλά ἡγιάεϑητε, Σλλ ἐσδυκαμω ϑητε 

2 “ ! ; ἡ » ο ! : 

ἐν τῷ ονγοίμβατι Ψ Κυρίου Ἰησοί χὰ ἐν πὸ πνόυματι Θεού ἡ μὴ. : 
ὃ 5 5»ϑ. ; νϑ»)γ Ι Ι Ι »] ποτα μοι ἔξεςιν, δλλ᾽ οὐ παύτα συμφέρει" παντα μοι ἔξεειν, 
4.2.ϑὃΞὃξρ 2 2 ᾿ 5 [ ς [ λ ] “᾿ διλλ 5Ἀ ἔγω οἰξουσία αϑήσομιαι χσσο ενος ἵᾳ βοφματα Τῇ κοι-- 

! ς ΤΩ ᾿ ε Ν ὶ Ι ὥᾷ λίῳ,"ὴ ἡ κοιλία ἴοις οφμασινὸ δὲ Θεὸς κ, ταῦ τίου ταῦτα 
κρίοιργη σέ .γ δὲ σζο μιῶζ οὐ τῇ πορνεῖ αι, ἀλλα πὸ Κυρίῳ, Κρ ὁ 

Ι τὰν ΤΠ] ΤΑ ἃ πε ΤΑ οι πων Κυρι()» τῷ σώματι" ὁ δὲ Θεὸς χορ! τὸν Κύρι() ἤγάρε, καὶ ἡ-- 
-“΄ 59 ω» λ Ι ς ᾽ γ} ε] Θ; μᾶς ὀξεγερει δια Φ δυνάμεως αὐ ἐκ οἴσουτε ὅτι ἴᾳ σωματὰ 

ε ΔΙ ω 2 : ν ΙΪ τ Ι ͵ ὑμλυ, μὲ Χραςούῦ δζην; ρας οὐὦ μδὴη Τῷ Χοαςού ποιήσω 
ζς.1. 
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ἕ ὑμὴμ, ἅἁπινώ 6: [1 τ εὐ: 

ἀν 

οἱ ἐΠΙΣΤΟΛΗ 

Δ πόρνης υδήν ; Μὴ ἥμοιτο. Η͂ ἐκ ἰδατε δε ὁ κολλωμῆνζθ» τῇ τῇ 

" πόρνη, ἕν σωμα ὄξιν» Ἐσον! γα Φύαθι οἱ δύο εἰς σούρχα μίαν. 

0 δὲ κολλώμδυος τῷ Κυείῳ, ἕν πνῶμα ὅς. Φόνγετε τίω σορ-- 

γείων. πῶν ἀμδρτιμα ὁ ὃ ἐὰν ποιήσῃ Δύϑοθοπος, ὠκτὸς μεν 

τὸς ὄξην"ὸ Ὃ δ πορνευών, εἰς ῶ ἰδὲον σωμα ἀμδρτανᾳ. ἐὲ ὡἢ 

τεῦτι “σωμα ὑμῶν, ναὸς τὰ ων ὑμαν αἰ γίου πνεύμα τὸς ἴων 

οὐ ἡ ἔχετεδστο Θεοό. ΚΣ δ" ἐσέ ἑαυτῶν : ᾿ἠρλοροίόϑητε οίιμης. 

δοξάσωτε δν Θεὸν ὃν τῷ σώ μάτι ὑμὴμ, χοὴ ᾿ ὡν Τὰ πνεύματι 

Περα: ὃ ὧν ἐγραψατέ (μι; 

κῶλον ἀὐϑερπῶ γαραμκος μ" ἡ ἀπήεαϑαι" δια δὰ ταῦ πορνείας ι:: 

κάυος τίευ ἐβυηοῦ γαραικαι ἐχέτω, κου ἑκοίςη ῷ ἴδιον λύρα, 

ἐχέτω. ζ γαυαμκ ὃ ἀνήρ τίω ὀφειλομδρίευ εὖ εὐνοιων ᾿ἀποόν- 

δότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γα τῷ Ὁ ἀνδρί. Η γα τ ἰδίου σιόμα- 

τος ἵζα ὀϊξοισιάζει, ΣᾺ ὁ Δλὐήρ᾽ ὁμοίως, δὲ κὶ Ὁ) ὃ ἀνήρ Τῷ ἰδὲῳ σω-- 

ματος ἐοι ὀἰξοισίαζο, δλλ ἡ γαρη. μὴ Υπορερεῖτε ἀρλήλοις, εἰ 

μηΐε δ ὡκ συμφώνου χσϑθς καιρὸν, ἵγα αολοιζπε τῆ τῇ νγησείᾳ 
ἊΝ Τῇ τσξϑσευχϑ' "Ω] ' πώλιν ὀπὶ ΤᾺ ἄυτο συέρχμεϑε, ὕα μη 

πειραίξιυ ὑμαῖξ ὁ σάτανας διαὶ τίω ἀκρασίαν ὑμῶν, Τοῦτο δὲ 

λέγω Χυ τὶ συηνωμίω, ῷ κατ οἰ ιταγέι: ϑέλω » παύταῖς δω-- 

ϑρώποις ἢ δῃ ὡς Γ ἐμαυτὸν" ἀλλ ἕκαςος ἰδιον ̓χάξλσμα ὑᾳ ὧδ 

Θεού, ὃ ος μὴν οὕτως, ὃς ὃ ὕτως. Λέγω; ο τοῖς ἀγαμοις 0 ) Ἴως 

χήραις, καλον αὐηοὶς ὅζην ἐξ ἐαν μείνωσιν ὡς κᾷάγω Ἔἰ ὃ ὅχκ ἐξκρα 

Ἴεθονται, γαιμυησοιπίοοξ᾽ ΚρΕΙΟσΌν γχρ  ὅϊι γαμλισαι ; πυροῦᾶς. 

Τοὺς δὲ γεγαμηκόσι τὐραήώλω, 5“. ἐγὼ ἀλλ᾽ ὃ Κύρμος. γυ-- 

ἑ γαϊκοι λπὸ λὐδρὸς μή χωυο ὀλιῦ αν ἐὰν ο Ὁ χωραθη, μδυέτω 

ἀγαμος, [ τω Ὁ ἀν δὶ κε καταλλαγήτῶ" Και δύ ὅρα γα αικαι μη 

ἀφιέναι. Τοις 2 λοιποις ἐγω λέγω, οὐχ ὸ Κύρκος, ἐἰ πς ἀδελ-- 

ῤ Φος γαυακα ἐγά ἀπιὸν, καὶ αὐτί  σίυδυδοχεῖ οἰκάῖν με αὐ- 

τοῦ, μη ἀφιέτω. αὐτίω. καὶ γαυή ἥτις ὑχά ὐδδα ἀ ὠπιξον ̓ καὶ 
αὐτὸς σέβυόυδδκει, οἰκεῖν μετ αὐτῆς. μα ἀφιέτω αὐτὸν᾽ “ἐγια- 

σοῦ “Ὁ ὁ ἀνὴρ ὁ ἀπιςος ὃν τῇ γειυ αμρώ, αἱ ἡγέαρου ἡ γωνή ἡ ἀ- 
πιρος ἐν Τῷ λὐδρί' ἐπεὶ ἀφο ᾳ τέκνα, ὑμῶν ἀκαιϑαρτα ἄξι, 

γιῷ ἢ ὡγια δξην εἰ | δὲ ὁ ἀπίςος χωρίζεται, χωφαξεάχω. 5 ᾿ δεδού- 

λώτω ὁ ἰδλακρος [ξὴ ὠδελφη ν᾿ οοἷς ἰς Οιούτοις᾽ ον  εἰρίω 

Ι ὀφειλίω.ε. 

Ν ς  α, 

Ὰ 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ.Α. 7 

5Νϑρθ 

κέκληκεν ἡμας ὃ Θεός. 1 )ὼ οἰ δδις γίαι, Εἰ 1’ πονῶ σωώσής; ς 

1 οἱ οἰδὰς ἀὐδ, εἰ τέων γειυ αἴχα σωυσᾷρς εἰ μὴ ἐκρίσω ἰς ἐμιέφα- 
σεν ὁ Θεός, ἕκαον ὡς κέκληκεν ὁ Κύραῷ», οὕτω τἰϑχπατείτω" 
καὶ οὕτως ον ταῖς ὀλοκλησίαις πεσαις διαποίατομαι. Ἐρέχην. 
Ἴμημδν ος ἕες ἐκληϑη; μη πεσε ο ὅτων “ὦν ἀκροξυρίᾳ ωος ἐ ἐκλή-- 

ϑηΣ μὴ ̓φλτεμνέθϑω. [: φϑατομη οὐδὲν 651 »καὶ ἡ  ἀκροξυεῖα, 
οὐδὲν ὄξην λα τήρησις σντολῶν Θεοί. ἕ ἑκαιρος ον τὴ ΡΝ 

β ἐκλήνϑη, ον του τῇ μδυίτω. Δουλος ἐκλήϑης:; ; μη σο! μϑηέτω: 

εἰ  ἀ ϑειύασαι ἐλάύϑερος ἥνεθαι, μαλλον ἀφήσει. 0 ὁ γὸ φΨ τ 

δίῳ κληϑεὶς δοῦλος, ἀπελεύϑερίΘ᾽ Κυρά ου ἄξ1γ: ὁ ὁμιοίως Καὶ ὃ 

ὀλεύϑερος κληϑεὶς. δοῦλος ὅξη Χριςοί." . Τήμης ἠλοροίεϑητε, 

μη ̓γένεαϑε δοῦλο; ἀνϑρωπῶν. καιςος ων ῷ 5 ἐκλ᾽ ϑη ἀδελφοὶ, ἐν 
Ἴϑτω αϑρέτω δα του ὕΘεῳ. Περί: Π' ἜΟΥΤΕΣ ὀπιταγέω 

Κύρου “κ ἐγω,γνωμίω ὃ Ἐ διδωμι ὡς ἰλοιμῆμος χσυο Κυρίου 
πιςὸς ἢ. γομίζω. οἷΨ ἡ Ὁ καλθν ὑπαρχᾷν διὼ πίω ( ἀνερώσαιν 
Δϑάΐκην. ὅτι καλθν ἀὐϑρώπω "Ὁ οὕτως τῇ. Δέδεσαι γαυαμκ: 

μη ζήτει λύσιν᾽ λέλυσοηι Σσο γι αριὸς ς μὴ ̓ζσππει γωυαμκα. 
ἐὰν ὃ Κα γήμης, οὐχ ἡμόρτερ. Κρ ἐὰν γῆ μη ἥ  αϑρϑένος, οὐχ 
ἄμδρτε' θλίψιν 3 ἢ) τῇ σον κά ι Ἑξοισιν οἱ ἰιουτοι. ἔγω , δὲ ὑ ὑμῶν 

οὐ Φείδομαι. Τούτο δὲ Φημε, ἀδελφοὶ," ὁ χαιρὸς ̓ σὰμεφαιλμέ- 
με ἐροπό, γο6' ̓ ς λοιπὸν ὅτιν ὃ ἵνα, καὶ οἱ ἔχοντες γαυ αμκας, ὡς μη ἔχοντες 
δα ὥσι, κοι οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες’ Χομ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ 

χαλροντες" κὴ οἱ  ἀλοροίζοντες, ες μὴ κατέχοντερ᾽ Και οἱ 2θω- 
μῆνοι πῷ κο κθσμῳ Ουτω,͵ ὡς μη ̓κασχφώμδοοι. τὔνραγή ΣΡὺ ν 
φϑμα ἥ' κόσμου ζύωῶν Θέλω: 5 ὑμας ἀμερίμνοις (ὁ 0 ὠγα- 

μος μεδαμνᾳ ἴᾳ Τὰ Κυρίου, πὼς δρέσῳ τῷ Κυρίῳ: ὁ δ γαμη- 
Ἐγαιυαμιὶ καὶ σαις μεραμινᾷ ἴα Φώκοσμου, πῶς δρέση τὴ γαυαμκ. μεμέρι- 
μιεμάραφου 
ἡγωυὴ καὶ ἀγα- κοῦ ἡ ἡ γαυη κοι ἥ  φέρϑενος. [ἃ ἄγαμος μεθαμνα τὰ ἐς Κυρίδ, 
μος ἡ σαρ- 

ϑύος μερι- γα ἥ ̓ ἁγία Κα) σωματι ᾧ πνεύμαπ'" ἰὲ 5 γα μιήσοισοι μεδαμνᾷ 
κ δὰ ἡξ κόσμου, πῶς δρέσέ τῷ Ὁ ἀνόδί. Τοῦτο δὲ χσοος “ὃ ὑμῶν 

αὐτῶν συμφέρον λέγω, ἐγ ἵνα βρόχον ὑμῖν ὄχιξαλω, δηλ 
Ἰὰς, Αἱ “σϑὸς ὃ εὐχημον Καὶ ἰὐβανε δθδμθε πὸ Κυρίῳ ἀπέδιασε- 
δ) αεθσδεκ- συ. Εἰ δεῖες ἃ ἀρρημονεῖν ὦσι τίωυ ϑρϑενον αὐτοδνεμιᾳ, ἐὰν 

ἡ ἡ ὑπέραίκμος, οὶ οὕτως ὀφείλᾳ γένξοϑαι!, ὃ  ϑέλει ποιείτω " οὐχ 

(πὶ, 

χὺ ζ 
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ἁμδρτανᾷ γωμείτωσειν. ὃς 5 ἐφΉΚΕ ἑδραιος ων τι ἢ καιρδιᾳ, μὴ 

ἔχων λύαζνην, ὀξοισίαν δ ὃ ἐχέ. αἴθ τῷ ἰδίου ϑελήματος, ὃ δέ.- 

τὸ κέκριγεν ων Τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῷ, “4 τηρεῖν τίω κα ΑΘΤΩΙ Ὁ φύρϑενον, 

καλῶς ποίει. ὥςτε χα 0 ἰφκγαμίξων, καλῶς “ποιέι!. 0 δὲ μὴ 

ὀκγαμίζων,κρέϊοσον ποιᾷ. Τωωή ) δόδεται γόμω ἐφ᾽ ὅσον χϑ0- 

ες ὦ ὁ 0 ἀνὴρ αὐτῆς " ἐὰν 5 κοιμαηϑὴ ὸ δμὴρ αὐτῆς, ὑλάνϑερα {- 

εἦν ᾧϑέλει τὐρρνρηρῆι ̓μϑνον ον Κυρλω᾽ μακαφκωτέρᾳ δὲ 

ἄδην ἐὰν οὕτω μείνη, κι Ὁ ἐμίω γνῶ μίω “δοκω: ὃ κάγῶω πνεὺ-- 

βεπ Θεοῦ ἐχέν. Περά 5 τὰ εἰδοολοϑύτων ἰσδι μὃυ 

ὅτι πατες γνῶσιν ἔχομν. " γνῶσις Φισίοι, ἢ ̓  ἀγαιπή οἰκοδὸ-- 

Με!. ,. εἰ δεῖες δοκεῖ εἰδᾶνα τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καϑῶὼς δὲ! 

γνῶναι" εἰ δὲ Ἰες ὠγωπα » (Ὁ Θεὸν, ζονε ἔγνωςου τσ’ ̓ αὐποῦ. 

Περὰ τῆς ὅρωσεως οἱ τὴμ ἠδωλοθύτων νἰδαμὸρ ὃ ὅτι οὐδὲν ε ἐ- 

δῶλον. -Ψ κόσίκῳ, ὦ δῖε οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος Εἰ μή εἰς" κα! ᾿ )0 εἰ ἘΠ. 

πέρ εἰσί λεγόμϑροι ϑεσί, ἦτε ον οὐραγῷ, εἴτε οὶ τὴ τῆς γ,ς, (ώς- 

πέρ εἰσι ϑεοὶ πολλοὶ , καὶ κύριοι πολλοὶ ἡ Νλ ἡ ἦμιν εἷς Θεὸς ὃ 

πατὴρ, ξ οὗ α ποτα ὦ ἡμεῖς εἰς αὐτὸν" (ᾧ εἷς Κύδμος ἴησοις 

Χορὸς, δὲ οὗ τὰ παιύτα, Καί ἡμεῖς δὲ αὐτοῦ. Αλλ ἐγ ἐν πᾶσιν 

ἡ γνῶσις. ΩΣ ὃ τῇ ἢ σζυειδηισᾷ Τὰ εἰδώλου ἕ ἑως ἄρτι ὡς εἰδωυλο-- 

ϑυτον ἐσθίουσι ,Χαὶ ἡ σωωείδησις αὐτῶν ἀϑενῆς ὥσοι μολμυεῖ. 

βρωμα ὃ ὃ ἡμᾶς ο Φρίσησι τυ  Θεῳ ᾿ “οὔτε Ὁ ἐδ ἐῶ» Φαγωμδυ, 

αὐ: ματευομὸμ" οὗτε ἐὰν μή ̓ φάγωμδυ, ὑρερούμίθα. Βλέπετε" 

μὴ πῶς ᾿  ὀξοισία ὑμὴμ αὖτι ἀεϑσκομιμα, οἤνηται Οις᾿ αδ3ε-- 

νοῦσιν᾽. ἐὰν ἡ. ες ἴδησε ὯΝ ἐοϑα γνῶσιν, ον εἰδωλείῳ καζοι-- 

καείμδον, οὐχί η  σῶμείδσις ὦ ἀυς ̓ἀϑενοιξ ὄντος οἰκοδομυιϑήσε) 

εἰς Ὁ τὰ ἰδωλόϑυτα ἐϑιφν: ᾿ς καὶ ἀπολεῖται ὁ ὁ ἀαϑενὼν εἰσδελ-- 

Φὸς οὐχὶ τὴ ὑ» σῃ ἡ γνωσή, δὲ ὃν Χορὸς ἐπέϑανοων ; ὅτω ἣ , ἀμ τώ- 

νοντες εἰς (ὅν: ἀδελφοις, κοῦ τύγήοντες αὐτῶν πίω (ἰωείδησιν 

ἀσϑενούσοιν. εἰς Χραρον ἁμδρταντε. ᾿Διόην Εἰ ἰβρωμα σκαν-- 

δαλίζει ῷ ἀδελῷον μου, οὐ μή Φάγω κρέα εἰς Ὁ αἰῶνα, ἱγών 

μή ὃν ἀδελφον μου σκαμδαιλίσω. Οὐκ εἰμι στο -- 

ςολος: ̓ ὅκ εἰμ ̓ ἐλώϑερορ; ) οὐχὰὲ Ἰησοιὼ Χριρον τὸν Κυρκονἡ η-- 

μὴ ὁ ἑωρακα: οὐ 25 ἐρρον καβθε ἡμεῖς ἔςε ον Κυρίῳ: ἢ εἰ ἄλλοις 

ἐκ εἰμὶ Σστόρολος, δλλώ γὲ ὑμῶν εἰμε"ἡ Ὁ φέσι δ ἐμῆς 
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δποςολης ὑμεῖς ἐςε ον Κυρίῳ. ἐμή  λπολογία ζοῖς ἐ ἐμ δι α- 

κρίνουσιν αὕτη ὅ11, Μη ἐκ ἴλομδυ ὀξοισίαν φαγεῖν Καὶ πιεῖν; ; 

μὴ 5. εἰλομὸ ὀξασίαν ἀδελφίω: γαυαικα αἰϑιαγάν, ὡς ΕΙ οἱ 

λοιποὶ λτόρολοι ον οι ἀδελφοὶ τᾷ ΤΕ Κυῤάου. Ω Κηφας ἡ » ἢ μό- 

γος ἔγω αι ̓Βαρναξας ὁ “2 ἔχομϑυ ὀξοισίαν δῇ 1 Ὁ μὴ ἐβ γοΐζεώϑαι: 

Τίς φραΐδυεται ἰδίοις ὀψωνίριρ. ποτέ: ἧἰς Φύως ἀμπελῶνα, ω 

ὧν, τῷ Ὁ καρποῦ αἰ ὁ ἀκ ἐϑι4; ἢ πς ποιμμαήνᾳ ποίμνίευ, καὶ ἐκ ΤΩ 
γολλαικτος τῆς ποίζυνης ὧι ἐσϑ 4; μ καὶ ἀύϑοθοπον Ἴαυτα Ν 

λαὶ; ἢ η οὐγὶ Κα] Ο᾽ νόμος Ἰαῦται λέγά; ;ὡΨ Ὁ τῷ Τίυ Μωσέως γόμω 

γεγραπῆαι,᾿ Ου Φιμωσές βου δλοώντα. Μή Χ ξοων δε; 

“υ Ὁ Θεῳ, ἢ ἡ δὲ ἡμᾶς παντῶς λέγ; δὲ ἱμας )Ὁ ἐγξαφη, ὅτι ἐπ’ 

ἢπίσ' ὀφεἰλά 0 ὁ Ὄροτέλων, δροχελᾷν, Καὶ ὁ ὁ᾽ δλοῶν τῆς ἐλπί-- 

δὸς αὐτοί μιετε ἐχέν, ἐπὶ ἐλπίσι. εἰ ἡμεῖς ὑμῶν πνόνμαΐικα ἐ- 
απείρφμδι, μέγα εἰ εἰ ἥμιεις ἰς ὑμὴ τα τὰ ἀν ἀνὰ ϑεράσομδρ; φἀλ- 

λοι Τῆς ὀϊξοισίας ὑμὴμ μετίρϑισιν, οὐ μαλλον ἡμεῖρ: ὍΝ “2 

ἐγοισοι θα Τῇ ἢ οξοισίᾳ τοῦ τη, δλλά παῦτα κέγομδυ, ἵ ΜΗ ἐξ. 

κοπήν ζενα ΕΟ: τῷ δα ἘῸ" τοῦ Χαιροό. “Οὐκ οἰέδωτε ὁ ΟΤΙ Οἱ 

ΕΥ Ιἐ69! ἐργαιζόυδιυοι, ωκ ὅσ ἱεροῦ ἐοϑιοισιν ; Ὁ τῷ ϑυσιαφηθέῳ 

πϑϑσεδρόμοντες, Τὼ ϑυσιατηδίῳ συμμερίζονται!: ; Οὕτω ζο] δ 

Κύριος δότοιξε ΩΣ 3 ἀὐαπέλιον κατα εξλλοισίν, ομ ἡ δα 

γηίου ζω: ἐγω ̓ , οὐδεν) ἐγφυσοί μέωυ᾽ Ουτων. Οὐκ ἔγραψαϑ 5 

Ἴαυτω, δα οὗτο γβρητ τοῦ ον ἐμοί: καλὸν γαῦ μοι μάλλον στο-- 

ϑανεῖν, ἢ ὩΣ. καύχημα μου ἵγὰ τς κενώσῃ . ἐὼν γὼ ϑαηελίζω- 

μα!,δκ ἐσ ἮΣ κι χήνα" .δωάξαν γα μοι δἰλίκειται ουαι ᾿ δὲ 

μοι ἀξίν ἐδ πα Ὁ  δἰαηελίζωμαι. Εἰ ἰγὸ ὁ ἑκῶν 525 πϑδβατω, μι- 

οϑὸν ἐγώ" εἰ ἢ ἀκῶν οἰκονομίαν πεπίςευμαι. Τίς οι μοι ὄξὴν 

ὁ μειϑός: ἵνα ῥαητλιζόυδυθ᾽ ἐσ ύπανον ϑήσω Ὁ δα Γϑμον 

“ Φ ΧΟ ςοῦ, ἐς Σ μη  καΐαχρἸ σοιᾶς τῇ ἢ ὀξοισίᾳ μι μουν τυ Ὁ ας 

γηίῳ. ἐλεύϑερος ὁ ὦ ὧν οἱ παντῶν, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσαι, 

ἵνα, «ὅν πλείονας »αρδῆσιω. . 1) ς ὀβνόμίω τοις ἰουδὰ οις ως ἴ:- 

δαηος. ἵνα ἰουδα! οις καρδηστ Οἷς κ' ὅτ γόμιὸν ὡς το νόμον, 

ἵνα ζῶν. στὸ νόμον καρσυστω " -ᾧς ἀῤόμοις εἷς δὐ ὁμης (μὴ ὧν 

Δύομος Θεῴ, δλλ ἃ ἔννομμος Χεαςω)ίνα καρδηστ λύόμοιρ" ἐρυό- 

μίω Ο;ς ἀεϑενέσιν ὡς ἀοϑενής, ἵνα οὖν αἰόϑενεις κερδυσω" τοῖς 
(111. 
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49 ἘΠΙΣΤΟΛῊ 

πᾶσι γέγονα παιντα, ἱγά, παγτως ζενας σώσω . ζρότο δὲ ποιῶ 

δια δαήέλιον, ἢ ἱγα, συϊκοινωνὸς ἀ Ἐν Ὁ υώμαι ̓ Οὐκ οἰσδετε "οι 

ὅτι οἱ ὧν σοδίῳ τρέχοντες, παϑτες μδν τρέλϑεσιν, εἰς ὃ ̓λαμξώ- 

γᾷ 9 ὁ βεαξᾶον; οὕτω ἐρἐγετεῦ "γώ καταλαιξητε. πὰς ἢ ὃ ἄγῶνι- 

ζμδνΘ᾽ παῦταὰ ἐϊκρα]άυζ. ὀκεῖνοι ὑδυ. ὟΝ ἵγαι . Φϑεοιρτον σέὲ- “ει 

ὑῶν λαιξώσιν, ἐμεῖς ὃ 5 ἀφϑαρτιν. ἔγω τοίνυν οὕτω χὰ 

χω, ὡς ἐκ ἀδυλωρ" ὕω πυχϊδυω, ὡς ὅκ ἀέρφι ϑέρων ΝΥΝ ὑπῶ- ἈΕτ ῸΣ 

πιαΐδω μου "Ὁ σώμα κοι δου λοιγαγω,. μήπως ἀλλοις κηρὺ- β 
ξας, αὐτὸς ἀδόκάμιος ϑυωμαι. Οὐϑέλω δ ὑμας οὖ-- τὴ 

γνοεῖν, ἀδελφοὶ ὅτι οἱ πατερές ἥ μὴ πῶντες ἕω: ὁ τέωυ γεφέλίωυ 

ἦσαν, καὶ πώντες “δια τῆς ϑαιλαιοσης διηλον, Καὶ παντές εἰς ῷ 

Μωσην ἐραηλίσοντος ὧν τῇ γεφέλῃ Κα ον τῇ ἢ ϑαιλοίασῃ, Ὁ παν- 

τες Ὁ αὐτὸ βρῶμα πνϑυμαϊεκὸν, ἐφαϑον, χαὶ πῶντες ἢ αὐπὸ, 
πομὰ πνόυμαΐοκον ἐ (ΠΙ Νν ἔπινον ΝΣ Σ πνϑυμαπκης ἀκολου- 

ϑούσης πέ πέτρατ' ἥ ἣ πέτρα. ἰκὺ ὁ Χραρος. δλλ ὅκὼν Ὅις πλεῖο- 

ΟἹΨ αὐτῶν δὐδόκησεν ὁ ὁ Θεὸς- ̓ κατερρωνϑησοιν Ὁ ον 76 ἐρήμω. 

Β Ταῦτα ὃ 5 τύποι ἡ Μ| ἐδβθυηϑνσειν, εἰς μὴ ς ᾿ Φη ἡ ἡμας ὀλιϑυμη- 

ταῦ κουκῶν. ̓ χαϑῶς καλιεινοι ἐπεϑύμησαιν. Μηδὲ εἰδωλολοῖζραι 

γίνειϑε, καϑίοζενες αὐ ὡς γεγφαπῆαι,᾿ ἔκαϑισεν ὁ λαὸς Φα- 

61» καὶ π πιεῖν νὰ Διύέςησοιν παίζειν. Μηδὲ πορνευωμδω, καᾳϑῶς 

ἕμνες αὐῶν ν ἐπορνέυσειν, Κα ἔπεσον Ψ μίᾳ ἡμέρᾳ εἰκοσιρεις γε- 

λιάδες. “Μηδὲ ὀκπειροίζω μὲν Σ Χρκοον, καϑῶς καὶ τινές αὐ-- 

γῶν ἐπείδοισαν, Κα συ Ω ὀφεῶν ὠπῶ ἐθύσο “Μηδὲ γοηύξε- 

τε, καϑως και ἰινές αὐτῶν ἐλθηζυσαν, κὸ Ὁ ἀπιὺ λοντο Ἰοὺ υ ὁλὸι 

ϑρώτοῦ Ἴαῦτα 5 Φ πεέντα ᾽τύποι σὠμέξαινον ὑκαεήνοιρ᾽ ἐγραφηὃ τ Ἴυπικῷς σευ 

δὸς γουϑεσίαν ἡμὴ, εἰς οιξΐα τέλη τὴ αἰώνων κατίευτησεν. ἜΕΝ 

Ὡρτ δ δοκῶν ἑσαναι,βλεπέτω μη πέσῃ. πειροισμμος ὑμᾶς ἐκ 

εἴληφεν ὴ μὴ Δἀὐϑρωπινος" πίςὸς δ ὃ Θεος, ἡ ὃς “Ὡς ἐάσῃ ὑμᾶς σει-- 

εροϑίιδαι ὑπέρ ὁ ὃ δευυ δε, δλλα ποιήσ (τ᾽ τῷ Ὁ πειρφισμιῳ χὸ 

πίω ἐκξασιν, Τῷ (1 δαιυαόϑοιυ ὑμᾶς ὑπενείκειν. ᾿διοη, ἀγαπητοί, 2 δ)ὸ, ἀδελφοὶ 

μου, Φεύγετε πο τῆς εἰδιωλολασρείαις ὡς Φρονήμοις ̓ ὠσ: ἘΠΕ 
κρίνατε ὑμεῖς ὃ φημι ὃ ποτὴ δον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλόγου ὑμδυ, 

οὐχ: κοινωνία ΤΩ αἵματος τοῦ Χραςού ὅτι; Ὁ ἃ ρον ὃν κλῶ-- 4 ἔνε. 

υὑϑν, οὐχὶ κοινωνίᾳ ἅ σώματος ταὶ Χραροῦ ὀξην; Ὁ ὅτι εἰς ἄρτος, 
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ἕν συμ οἱ πολλοί ἔσμαων. Ω ᾺΝ πούτες ὧκ 7Ὁ ἑνὸς ἄρτου ̓ῶν 

τέλομδυ. Βλέπετε ὭΣ: ἰσοαηλ σείρα" : οὐχὶ οἱ ὀδθιοντες ταῦ 

ϑυσίας κοινωνοὶ τῷ Ὁ θεσιαιςηδίου εἰ εἰσί; ἴω οὖ ὁ φημι: ; ὅτι εἰ δγολον, 
π ὄξην,ῇ ,ἢ ὅτι εἰδῶλοϑυτον ΜΝ ὅξιν: ΩΝ ὅτι ἃ ϑύει ἃ ΤΥ Ε 
γίοις ϑυ4 καὶ 5 ἐ Θεῷ. οὐ ϑελώ; δ ὑμᾶς αἰστι ΧΥ δαιμονίων ἘΌΝ 

γένεόϑαι! 9 ὐθαϑὲ ποτήδ μον Κυέου πίνάν Καὶ ποτήδιμον δα)- 

μονίων" οὐ δέει αμοὃς χραπέζης Κυρὰ ου μετέχήν ΩΣ, 'τραπέξις ; 
δα μμονίων. [ὶ φυραζιλούμδυ ᾧῷ Κύρμον: ; μή ἰαωρότεροι. αἰὐ-: Α 
τοῦ ἐσλκον ; παῦτα μοι ἐξεσιν, δλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρ4: πάντω κεῖ 
μμ0: ξεῖν, ΣᾺ οὐ παντα οἰκοδὸμιει. μηδεὶς ὃ Ὁ ἑαυτοῦ [ ζυτείτω, Φιλιπ.βιτ 
ἥλλνὰ Ω ΤΥ ἑτέρου ἕκαςος. Πάν τος ον μακέλλῳ πωλούμδυ(ῦ Ζ, ; 

ἐάϑίετε μηδὲν ἀὐακρίνοντες διὰ τίου σζωυεἰ δυσιν᾿ "τοῦ )Ὁ Κυραν γά).χγ.Α 1 

ἦγ, καὶ ὃ πλήρωμα αὐτῆς. Εἰ δέ ες καλεὶ ὑμᾶς ὃ! ἀπίςων, β ὌΝ 
καὶ ϑελέτε ποράυεεϑεαι, πᾶν Τὸ χρραδεϑειδρμονὺ ὑμῶν ὁ ἐδϑίετε . μη- 
δὲν ἀὐακρίνοντες δια τίω σίωυ εἰ δησιν. ἐῶν δὲ μὴν ὑμιν εἴπ, 4: 

εἰδουλοϑυτὸν 6:1, μὴ ἐδϑέετε, δὲς ὀκεινον ὦ μέκωυσοντα, ὲ χίω 

ν" συ εἰδτσιν᾽ τὸ Κυειεὴ ἡ γη, κ ̓ς πλήρωμα αὐτῆς. σϊλω εἰ-- 

δυσιν “ 5 λέγω οὐ ἢ ; τίω ἑαυτοί, ἀλλὰ τίω τῷ ὑτέρου. ἶναπ ΩΣ ἼΗ 
ἐλόνϑερια μοὺ κρίνεται ι'ασὸ ἀλλης (φωφδοσεως; εἰ εἰ δ ἔγω χα- 

Θ,τι μετέχω, 1 Ολασφημουμαι ὑσὲρ οὗ ἐγὼ δχαξαςώ: ΣῈ - τα ΕΙΣ 

τέ ν ὖ ἐσϑίετε, εἴτε πὶ ὠς: εἰτέ τί ὙΠ παῖντα εἰ εἰς δόξαν Θεοῦ 

ποιεῖτε. Αἰ χορόσκοποι γένειϑε αὶ ἡἰνδα οι κα Ὁ Ελλγσι Κα] τῇ ὡκ-- 

κλησιᾳ, Τῷ Ὁ Θεοῦ, κωϑῶς κάγω παᾶντα πᾶσιν ϑρέσκω, μη ζιῶν 

᾽Ν ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ ὡ τὰ πολλῶν, ἱνω σωωϑῶσι. 

ς- ἽΜιμηται μουγίήνεοϑε, κα ϑτὸς “ ̓Χοιροδ. Ἐπαινῶ δὲ ων ΧΙ 

ὑμᾶς ἀδελφοὶ, ὅτι πον τοι Ἂν μέμνηοϑε, κοι κουϑτὼς ἰρίδω- 

κα ὑμῖν, τοῦ ̓ αὔρα δοσς κατέχότε. Θέλω δὲὺ ὑμᾶς εἰδέναι ὃ Ἕ 

παντὸς ἀνδρὸς ἡ Ἵ κεφαλὴ ὃ Χραρὸς 8:1: τκεφαλη δ γαυαρως Ἐπ: 

ὃ ἀήρ' κεφαλή τ ᾿ Χοιςοό, ὁ 0 Θεός. πὰς Διῤὴρ πϑοσευχόμε- 
νος ἢ τοδοφητεύων κ κεφαλὴς ἔγων, κοιται να τίω κεζα.- 

λίωω αὐτού " πῶσοι ὃ ὙΠ ν ᾿ πεϑσευρομδρη ἢ τξοφήϊδνουσαι 

ἀκαζακαλύτηω τῇ Τῇ κεφαλη, κατα κιὺς δ᾽ κεφαλίευ ἑαυτῆς. 

ἐν γαρ ὅξ ἂ ὁ αὐτὸ τὴ ἢ ὀξυρυμῆρῃ. εἰ ου ̓ καϊζᾳκαλύτηεται Β 
Ε΄. γαυή, χα] ̓κκιροιόϑτυ. 49 αὐοιδὸν γαυ αὶ τὸ κείροιος ἢ ξυρφὶ- 

, ᾿ 
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41. ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

ὅϑαι,καζαικαλυηλξέϑω. ἀὐη ρμδυ ΝΣ ἐκ ὀφελᾷ αοἷνκαλύης 

πϑυδᾷ κεφαλίω, εἰκῶν καὶ ἐξα Θεοό ὑ ὑποέργων᾽ ων ̓δὸ 

δῦξα λὐδρὸς ὄξιν᾽ “οὐ γῶρ ὄξιν ἀνὴρ Ομ γαραμώς, δλλα γειὴ 

ε- ὸξ ἀνδρος᾽ καὶ Ψν ἐκ ὀκτιοϑὴ ἀνήρ. διὰ πίω γωυ αι, ἀλλὰ 

γέθυι ἰ δια Ὁ ἂν (δια Ὅουτο ὀφειλέ ἡ 156  ὀξοισίαν ἐ δὴ 

ὦι τῆς κεφαλῆς, “ ὧν " ἀηέλοιρ. πλίω οὗτε ἀνήρ γώ ΘᾺ 

Γ γαυαριος, οὐτο γωή λώθας δὐδρος ων Κυρκω: ὥς ἮΝ πὰ 

νῇ ὡκι Τῷ δ ἀνόρος, οὕτω ὃ ὸ ἀὐὴρ δια τὴς γαυαρως, ζὰ ὃ ἢ πῶντα 

ἐκ 19 Θεοῦ. Εν ὑμὰν αὐτοῖς κρήατε͵ πρέπον ὅς) γαυαμκα ἀκῳ-- 

Ὡακαλυπῆον "ἢ Ὁ Θέ σπθοσεύχεώῦα: »ἥ οὐδὲ αὐτὴ ἡ Φύσις ΡΙ- 

Ε. δασκ ὑ ὑμας ὅτι ἀνήρ δ ἐσ 2, γκομαι, ὐπμία ὐωπτὸ ὅ {1 ̓γαρὴ δ 

ἐὰν Ἀρβίῶη ὑ δοξα αὐτῇ ἡ δτιν; ὅτι ἥ κομιὴ δμτι  αξοιξολαίου διδὸ- 

ΤΩ] αὐτῇ. Εἰ δᾷ τις δόκει. Φιλόνφκος ζἰ 4, ἡμεῖς ἐς ζοιαυτίων σἰλοή-- 

ϑ4ων ξκ ἔχομδυ, ἐδ αἱ ὀκκλησίαι τϑ ἼΗΙ Τοίτο3 η ρας 1 φὐθαγίελ- 
λω δη. ἐπα)- 

νων ἐκ ἐπωνω᾿ ὅτι ὃχ εἰς “ὃ κρειῆον, ἀλλ᾽ εἰς ὁ ἡηον σἄυερ- γῶγν μα 

Δ ἘΠ Ὲ Ππρῴτον μὴ ). σἰυερλϑμδμων ὑμὴν ἐν τῇ τῇ οκκλν εἰς: ἐς 

κού λῤσματα ῶν ὑμῖν ὑπαρχήν, καὶ μέρ ̓  πιςεύω. δὲ!) δ κ 

αἱρέσής ἐν ὑμᾶν (ῇ, "γα οἱ ἱ δόκιμοι Φανεροι γβυωνταις ς» ὕμιν. 

Σιιρερλομῆρων οἰμ. μὴ ὃ ἡ αὐτὸ 5Κ ἐς! Κυοκακον δεέϊπνον 

Φαγεν- ἕκαςος ΝΣ; ΟΕ ἰδιον δέίπνον τξϑλο μξανφι τῇ τῷ 7: 

γεν, Καὶ ὃς μὰ πεινᾷ, ὃς 5, ,μεϑύ. 5 ̓γὼ οἱ οἰκίας ἐῶι ἔχετε εἰς Ὃ 

ἐσϑιειν κα πίνν, ἡ τὴς ὀκκλησίας ΤῸ δ: Θεοῦ καζα φρονεῖτε, κὰ Ὁ κα- 

Ε του όνειυέτε (ὅν. μὴ ἐλθνταρ: τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ον 

Ε΄ ζυτω; ἐκ ἐπαρώ. ̓ἔγω » ὡνέλαξον πο τῷ Κυφμου, ὃ καὶ 

π΄ -’΄ Ἐ εϑρίδωκα υ ὑμῶν, ὅτι ὃ Κύξεος ἴησοις -Ψ τῇ νυκτί ἥ ἡ πὐρέδιδοτο, 

᾿ Μάθκετ τς, ἔλαξεν ἄρτον, καὶ  ἀὐχαριοήσαρ ἔκλασε, »ἡ Εἰπέ, ̓ Λαάζετε,φά- 
Ἀκικς ΒΒ ς 7π᾿ "Οὐτὸ θυ ἜΣ ΚΖΩ ἀζθιο τὸ ὑσέρ ὑμμ, «λώμδρον: ιἶρατο 

"» ποιεῖτε εἰς τω ἐμίω ἀυάμνησιν. (σαυτως κ Ωὃ ποτήθ μον μῷ 

»  δεπνῆσειι, λέγων, Τοῦτο Ω ποτὴ λον ἥ Ὡνὰ δια ϑήνν δ ὴν ἐν 

7.. τῷ ἐμῷ αἹμαπι᾿ ̓Ὁότο ποιεῖτε ὁσοίκις δι πίνητε, εἰς τίω ἡμίω 

» ἀναμνησιν. ̓Οσούκις ΣΝ αν ἐδθίητε Ν ἄρτον ἰϑωεῖ: Καὶ ὃ ποτ- 

β ὅλμον Ούτοπι σιγήτε, ῷ ϑανατον τὰ ἧ Κυρὰ ου καταηδλλετε, α ὑχεῖς 

ἕως. 2 οὐ ἂν ἐλϑη.. Ωςτεὺς ἂν ἐσϑίη 7 ἄρτον Οῦτον, ἢ πίνῃ ̓ς ποτόφ ον 

4’ ὅ' Κυδὰν ἀναξίως, ἔνολος ἔσου! ϑ σώ ματος "ἡ αἵματος ὃ ἅ Κυ-- "ὥκρολνζ, 
4.10 
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δου. Δοκιμαζέτω ὃ 5 ἄνϑφψπος ἑαυτὸν, Ὄ οὕτως ω 18 ἄρτου 

ἐϑιέτω »χαὶ ὡλι τοῦ ποτηρίου πινέτω" Ο γδ ἐϑϑίων ὦ πί νῶν ὥνγα:-- 
ξίως. κρηλῶ ἑαυτῷ ἐϑίει καὶ πὶνᾷ Μὴ διακρίνων δ σώμα Ὧθ Ἡ 
Κυρίου. λα θότο, ωῳ ὑμιν πολλοὶ ἀδϑενεὶς καὶ ἀῤῥώροι, ( κοι- 
μων) ἱκανοὶ. ΕΙ [ )ὸ κα ΕΝ  διεκρίνομδυ, , ἂν ἐκρινόμέθα. κρι- 
νόμϑυοι ὃ ἡ, σὺ Κυράν παιδευόμθα, ἵνα, μη σιὼ τυ κοσμῷ φι 
(χφιϑώμδν. ὥςτε ἀδελφοὶ μου, (βμερχοιδνοι Ἂς Ω9 ̓Φαγεῖν͵ 

δλλήλοις ὀκδόχειϑε' εἰ  δέῖες πεινᾷ ὧν οἰκῶ ἐοϑιέτω, ἵνα, μὴ εἰς 
κρικα σἰυέρχθϑε. Τα ᾿ λοιπῶ ὡς ἂν ἔλϑω δατάξομαι. 
Πέρα: 5 ΣΧ πνόυμαϊεκῶν, ἀδελφοὶ, δ )ϑέλω ὑ ὑμᾶς ἄγνοειν. 

δἰόδωυτε ὅτι ἔθνη ἥτε, πσοθὸς ἴα ἀδῶλα τὰ ὠφωνα ὡς ἂν ἤγεοῶε 
ἀπολο μδροι. διὸ γνωφάζω ὑμιν ὁπ οὐδεὶς ον πνόματι Θεοῦ 
λαλῶν, λέγ ἀνάϑεμα Ἰηζοιῶ᾽ » Ἢ οὐδεὶς δέσαται εἰ εἰπεῖν 'Κύ- 
Οιον ἱησοιώ Εἰ μη εν πνόματ ἃ ἁγίῳ. . Διαιρέσφρ; 5 ) χάεισμς- 
σὺν ἐσί, ̓ ἢ απὸ πνέμα Κοὰ  διαιρέσης διαικονιῶν εἰ Εἰσί, καὶ ὁ 
αὐτὸς Κύρμος- ὦ διαιρέσᾳς ἐνεργημαίτων εἰσὶν. ὸ δ αὐτὸς 651 

Θεὸς ὁ ἐνεργῶν παν τοι σῶσιν. Εκαίφ δὲ των η  φανε- 
ρῶσις τ’ Ὁ πνόγματος χσοθς ὁ συμφέρον: ῶ δ μδὸ » διαὶ αὶ πνάϊ- 
ματος διδδται λθρος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος )νώσεως, ΚΤ ὁ 
αὐτὸ πνέμα: ἑτέρῳ ὃ πίςίς, ὙΓῚ ὐπὸ Ὁ πνόγμαπ' ἄλλῳ δὲ 
χαρίσματα ἰαμάτων, ἐν Τῷ αὐτῶ πνόμαπ' ὠλλῳ᾿ δ οΨερ- 
γήματα ς δαυάμεων, ἀλλῳ᾿ ἢ πεοφιπεία, ἄλλῳ’ ἣ  διακρίης 
πγέυμαῶν, ἑτέρῳ ὅ ̓ϑϑη [λωοτῶν, ἀλλῳ: ὃ  ἐρμέωυ(α [λωοσων" 
'παντα 5 ̓Ἰαῦτα Ὀψέργει ὃ ἐν Ἢ Ὁ αὐτὸ πνέμα, διαιροιιυ ἰδίᾳ 
ἑκούςω καϑῶς ̓βέλεται. Καϑαπῇ γ»ὴ 9 σώμα ν ὅς χα μδην 
ἐγ πολλά, παντα 2 1 δι τῷ ον σιόματος" ἥ ἑνο πολλὰ ὄντα 
ἐν ὅξι σώμα; οὕτω καὶ ὁ Χραςος. ο ΨΩ ον ἐν! ἰπγδμαπὴ ἡμεῖς 
πάντες εἰς ἕν σώμα ἐβαπβίεϑη δ, εἰ ΕἸΤΕ Ἰνόδυοι, εἴτε Ἑλλίκωες, 

εἴτε δουλοι, εἴτε ὑλδυϑεροι"ὰ Ἴ πάντες εἰς ἕν πνέμα, ἐποτίοϑη ὃν. 
ρ ὃ γ8 τὸ μι σίυ κα τ ἐδῖν ἕν μδλος, ἀλλὰ πολλά. ἐὼν πη ὁ ποιρ, ὅτι 

ἐκ εἰμὶ χεὶρ, ἐκ εἰμὶ ἀκ Τὸ σώματος" οὐ ΚΟΩΣ ἐκ ἔσιν ἐκ 
5 σώματος: ; καὶ ἐὰν εἰ ΕἸ ΤΉ Ὁ οιξ. πέρ εἰμ ὀφϑαλιμος »δᾺ εἰ-- 

μι ολ “οὐ σώμα τὸς᾿ ου ἔα Οέη “2 ἐρῖν ωκ τοῦ σώματος: 

εἰ ὅλον “ὃ σζυμα ὀφϑέλμρε,. ̓ποὸ ἥ ὐκοή ; εἰ ὅλον εἰκοή, ποῦ 

(6 

Γ 

οχνιβ 

ΠῚ 
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ἡ ὀσφρισις: γωυὶ ὃ ὸ Θεὸς ἔϑετο ἃ μᾶμ, ὧν ἕκαςον αὐτῶν ὃν 

τῷ σώ μάτι, καϑὺς ἠϑέλησεν. εἰ ἢ ὦ ᾳ παύτα ἕν μος, ποῦ δ 

σῶμα: νιῦ δ πολλὰ μδυ μδν», ὃ ἐν δ σία. ου ̓ϑυναται ὃ ὁ- 

φϑαλμὸς εἰπεῖν Τῇ ἢ χϑοα, Χρφαν (ου ἐκ ἐγω" ἠ παλιν ἥ κεφαλή 

Οις ποσὶ ,Χρῴων ὑμήν σχ ἔχω λα ἐπολλῷ μᾶλλον ζᾷ δοκοιως- 

τὰ μδὴη 18 σώματος ἀμθενέςερρι ὑπωργήν, λυαίχῳ!α ἤξιᾧ αἱ 
δοκουμὴν ἀπιμιότερᾳ ἐ ὁ τὰ τέ σώματος ζούτοις ἁιμίω «Ῥλασοτε- 
ἔαν φξατίϑεμδι: Ἴ ἀδήμονα ἡμὴ δὐχυμοσάυζω τΈκασο- 
πέραν ὑχ: τὰ "ὃ ἐυαρήμμονα ἡμὴ, οὐ χρείαν ἐχφ. δλᾺ ὁ Θεὸς σζὶως 

κέρφισς ̓ ς σώμα, τῷ ὑςεροίωτι τ κοσοτεραν δοιρ ᾿, δα 
Δ μὴ" ἥ λέσμα ὧν τῷ σώματι λα τὸ αὐτὸ ὑπέρ: δρλήλων δ᾿Ξ 

δαμνῶσι τὰ μδιν. οκὸ εἴτεπο (4 ἐν μὰ»; συμποιοχῷ παύτα τα  συμιπείοῃι. ἃ 
ἘΠΡᾺΑΣ μδι»: εἴτε δοξαζεται ὃ ἕν Ν συτχωώρει παύτα τοὶ μὰ. ὑμεῖς «ΔΙ 

δὲ ἐξε σώμα Χραςοί, καὶ μδγη ὧν μέροις. καὶ οι μὸρ ἔϑετο ὁ β 
Θεὸς ον τῇ ὠμικλησίᾳ ὥερτον ἀὐτορόλοιρ, δεύφξον τδϑφητας, 

τείτον πρδευοί λους, ἔπειτα δωυάμεις, εἶτα χαιρίσματα ἰα.-- 

μάτων, ὀὐοληψές, κυβερνήσής, ον [λωασων. μη παντες ἄ- 
πόφολοι: μη πώντες εοῷηται: μὴ παντες, διδασκαλοι: μὴ 

παῖντες διυάμεις: μὴ πᾶντες χαρίσματα ἐλοισίν ἰαμάτων; 

μὴ πάντες ; [Ἀώδτοὺς λαλοῦσι: ᾿ μὴ παντες διερμέευευουσι (ν- 

λοῦτε ὃ τὰ χαρίσματα τὰ ̓ κρεήϊονα. γἡ ἔτι και. ᾿ὑτσερ(ολίμυ τμεζνα. 4, 
[ 1». 

“γ΄ ὁδὸν ὑμὶν δείνυμι. Εαν ταῖς [Ἀώσσοις τὴμ ὀυϑρώ 

τῶν λοιλῶ καὶ τἷμ αὐέλων, ἰγαπην δὲ μα ἔχω, γέλονα χαλ- 
κος ἤχων, Ἢ ἱκυμαλον ἀλοιλάξον “ὁ ἐξ Ων ἔγω «οδοφητείαν, Ω 

εἰδῶ τὰ μυςήξκα πείνται τὰ πᾶσοιν τίωυ γνῶσιν, ᾧ ἐδ ἐὼν ἔχω πῶ-- 
στιν τίω πίςσιν. ὥςτε ὀρ μεϑικουειν, ὠγαπην 5. μυὴ ἔχω, οὐϑεν εἰ-- 

Β μι. ἢ ἔων ψωμίσω παντα τὰ ὑπαρχοντο μου, ᾧ ἐο ἐὼν αὐραδὼ 
ὃ σωμά μου ἵγα κριυϑησώωμαι , ὠγοίπην δὲ μη ἔχω οὐδὲν ὠ-- 
Φελουμαι ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χφηςευξ) ἡ ἀγάπη. οὐ ͵ ζιλοῖ, 
ἡ ἀγαπη οὐ  πὗῷ περέυεται οὐ Φισιουται “Κ ἀημονει, οὐ ἕητε! 
τὰ ἑαυτς, ἐ πουροξιιύεται , οὐ ) γογιζ ὃ Ὁ κακὸν. θ χαήρει οδὴ ς κόθον 

Γ τῇ ἢ ἀδικίᾳ  συΐχαίρει 53 τη ἀληϑείᾳ; παῖντα κἐγά, πάντα πιξεύει, ἸΕΑΙΑΘΙ ΟΣ 
ὑωμὼς ἑώῤμΣ εἶτ 

σον)" εἶτε γώ- 

τε ὃ τσξ9 φιπτῖαι δα γυροηντα [λώσσοι ποιύ σονται, “:"απερριϑὴ 
σέ). “γι 



β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ.Α 
,δ.ια,θαγιε ΕἸ ΤΕ γνῶσις κατωργηϑήσεται.. ἐκ μέροις ΕΘ ΠΡ αὶ 

ἘΝ μέροις «οδοφηπευομδυ" ὁ τον ἢ ἐλϑη δ τέλειον, τότε ὃ 5 οκ 

μέροις καταργνϑήσεται. ὦτε ἤμζω νήπιος, ὡς νήπιος ἐλσύλοιν, 
νὰ γηπιίΘ" ἐφρόνοιιυ, ὡς νήπιος ἐλογιξόμίω.ὅ “χι, δ γέδονα αὕ-- Δ 

"ὡς. γα γήρ, κατίργηχοι ᾳ ἃ τ νηπίου. Βλέπο μδυ ἊΣ ὥρτι σὲ ̓ἐσύηῆρου 
ὧν ἀἰνέγμιαπ, τότε ̓  τρδϑσωπον χσϑὸς τοδϑσιοπον. τω γινώ-- 
σκῶ οκ μέροιρ, τότε 5  ὀἰδιγνώσομαι καϑωὼς Χο ̓ ἐπεγνωϑέω. 

Νιωὶ δὲ μδνειπί πίςις, ἐλπὶς, ἐγαπη, ἅ τεία ταῦτα, μείζων δι 
Ούτων ἡ ἀγάπη. Δίωώκετε τίω ἀ ἀγαπην, ζιλοῦτεἢ 9 ἰσὴ 
ᾷ πνάυμαΐεκα, μαλλον δὲ ἵνα ποϑοφήϊδλκτε: ὃ γῶρ λοιλῶν 

τ γλώσπαις, ια Ἰλωδση᾽ οδ Δ ϑρώποις ἐὐπάρει Ἴδλλα τυ Ὁ Θεῳ᾿ "οὐδεὶς Ἂ ἀκοὺφ᾽ ὯΝ 

δ πνεύμαϊοϑ δ λοιλά μυςήφα: ὃ Η ᾿ περφή δίων; ϑυϑρώποις λο-- 

᾿λεὶ σἰκοδομίωυ ΚΟ  αὐράκλησιν (2) ̓ αὐραμύϑιαν. λαλῶν 

[λώστῃ, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ" ὃ ̓ Ξ τοερφήϊδνων, ὡκκλησίαν οἰκο 
δὸομμεεῖ. οὐξι δ παϑτας μας λα λειν [λώσϑαις, μαλλον; δ ἵν ἐϊ, 

πσερφήϊευηΐ "μείζων )ὦ ὁ Ο παξοφητεύων, ἠδ λαλῶν [λώκσοις, 

ὠκτὸς εἰ μη 1 διερμἑωυέυῃ, ἵνα ἵὲ ἐ ὀκκλησιαῖ οἰκοδομίω λοίξῃ. Β 

Νωωΐ: δ : ἀδελφοὶ, ἐαν ἐλϑὼ υζσϑθς πρς Σ[λώσσοις λαλῶν, “ὦ 

ὑμας ὠφελήσω, ἐανμὴ ὑμῖν λοιλήσω ἢ ὃν ἀποκαλύνΆ, ἢ ὃν 

γνῶσέ, ἢ ὃν τεοφηπείᾳ, ̓  οΨ διδδχη; ὁμωςΐα ὠνυχα φω- 

νίω διδόντα, εἶτε αὐλὸς, ἐπε κιϑευροι, ἐν διαφολίευ ζοις φϑο- 
οϑις Γ" ᾿ δῶ , πῶς γνωοϑήσεται ̓ ς αὐλούμῆνον ἡ Η29 ὁ κιϑαραζο- β 

μϑρον' εὐ δὰ αν ἀδολον ἐμῶν το: )σείλπιγξ δῶ, ἧς φϑρασκάια- 

σΈ ΤΟΙ εἰς πόλεμον; οὗτω κ. ὑμεῖς διὰ τῆς Γλαξης ἐῶν μὴ εὐση-- 

ἐὸν λθοον δῶτε, πῶς γνω ϑήσεται Σ λαυλου μδρον;ἔσεοϑε Ὁ εἰ ἐπ᾿ 

ἀέρᾳ λαιλθιευτες. Τοσαυτα, εἰ τύβοι, ϑϑύη Φώνων ὄξιν ον κό- Γ 
σμνῳ,, ὦ οὐδὲν αὐτῶν ἀφωνῷ" ἐὼν οιἱὖ μυὴ εἰδῶ πίω δι α-- 

β μιν ἃ Φώνης, ἐσομιαι τῷ λαιλθιίστ βαρβαρίθ»,κ 0 ὃ λοιλῶν, 

ΝΣ ᾿ ον ἐμοὶ βωρξωρος' οὕτω καὶ ὑμεῖς. ἔπει ἱ ζιλωται ἐ ἐς σινδι-- 

μάτων, τεὸς τίω οἰκοδομίω ἿΣ ὀκκλησίας (πότε, γα “Ὡϑσ-- 

σευηξ. Διό ὁ ο λοιλῶν [λώστη »κσδϑσευγεάντυ ἵνα διερμέευευγ: 

ἐὰν ) τὐδοσευχωμμαι [λώσνη, ̓ Σ πνεῦμα μου συδϑσεύχέται, ὁ 

3 γοῖς μιξ ἀκαρπὸς 51 4, οι ἢ δι, σοοσεύξομιαι τῷ τῷ πνέυμαι, 

χυδοσεύξομωη ὃ Ξ ̓  τ νοὶ" " ψαλὼ πὶ τυ Ὁ πνευμαῖο, ψαλώ ἣ Καὶ 



χρὸ σῇ 

Ματβ.ιη.Α 

Ἡσαϊ κῃ. 

α.ΟὙμμ.β.Δ 

Γεν.γ.} 

29 

Η 

46 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

τῷ ὩΣ ἐπεὶ ἐὰν δϑλογήσης τῷ πνέματι, ὁ ἀὐαπληρὼν ῷ 

τόπον Ψ ἰδιώτου πῶς ἐρει “ὃ ἀμίω ὧι τῇ Τῇ σῇ ἀὐχαθκείᾳρέπει- 

δὴ τ λέγης ἐκ οἶδέ. συ ̓ μὃυ ..) κώλῶως ὠχαραὰς ὍΔ ὁ ἕτερος 

“κ οἰκοδομεῖται. -Εὐχαρισῶ τῷ Θεῷ ἔξθυς παντῶν ὑμὴμ μαλλον 

[λώστοης λοιλῶν' Ὡλς οΨ ὀκκλησίᾳ ϑελώ πέντε λόγοις δια, 5 

νοῦς ὧν λουλή σου Ξ ἵγα Κα ἀῤλοις κατηχίσω, ) μυθίοιυς λό- 

γϑΝ ωΨ [λώοσῃ . Αδελφοὶ ̓ μη ' παιδία γένεϑε τος Φρέσίν, 

Σλλα τῇ τῇ κακίᾳ νηπιαϊζετο, τοῖς δ Φρίσι τέλειοι γνεάϑε. ἐν ἴω ᾧ γὸ-- 

μῳγέγρατβαι,᾿ Οπὲν ὁτεροϊλώοσοις καλῚ ον χείλεσιν ̓ ἑτέροις 

ἄουβοὸ τυ Ὁ λοι Ούτω Χο οὐσῖ, οὗτος εἰσοικούσονται χοὰς λέ- 

4 Κύορμος. Ωρτε ο" ̓Π[λῶοσαα εἰ εἰς σημεῖον εἰσίν οὐ τοῖς πιςευοισίν, 

δλαζοῖς ἃ ἀπιςοιρ' [ἡ δὲ πεοφήεια οὔ ̓ Ὅιρἁ ἀπίροις, λας πα 
λ 

ρεύοισιν. Ἐὰν ομἷὖ ὦ σὠυἐλϑη ἡ ὀκκλησία, ὁλή ΕΝ ὯΝ αὐτὸ ,χαὶ 

παντες [λώοτους λαιλῶσιν, εἰσέλϑωωσι: δ ἰδιῶται ἠ ἀπιροι, “ ςξ- 

βουσιν ὅτι μανεῦϑε; ἐὰν δ ποντες φυεϑφητευώσιν, εἰσέλιϑη δὲ τίς 
ἀπιςος ἢ εἰδιώτης, ὑλέχᾷ)ν Χο ποτῶν, ἀὐακρίνεται Κῶ ὁ παν- 

τῶν, οὗ οὕτω . κρυγῇὰ τῇ τῆς καρδίας ἐ ἀμ, Ὁ Φανεροὶ γίνεται. ΚΟ] 
οὑτῶω πέσω ὀπὶ χαδϑσίωπον χυδοσκιυή σά τυ Ὁ Θεῷ, ̓ ἀπαήιλ- 

λῶν ὅτι ὁ Θιος ὄντως ων ὑμὴν ὅς. Τίουῦ ἴω ἀδελφοι; ὃ οταν 

σἀωέρχρεϑε, ἕκᾳςος ὑμὴμ ψαλμονὲ ἐχά; Λδαχέω ἐγ, [λώδσον 
ἐγ, ἀποκαλυναν ὑχέ, ὑρμέωυειαν ἐγ" παῖντα τοϑὸς οἰκοδὲ-- 
μίω δυέάτω. Εἶτε [λωοηΐες λοίλει. Κῳ δυοὴ ᾿ ̓ς πλεῖςον Τρεῖς, 

χο Δἀὐαμέρος, " ἐς διερμίωυφυέτω" ἐὰν ἢ. μὴ ἢ δες μίωδυτής, 
σιγώτω ων ὀκκλησίᾳ,, ἑαυτῷ δι λουλείτω Θ7ῳ ἀρὰ Προφηται 
δὲ δυο ἡ χρεὶς λοιλείτωσοιν ἢ (Ὁ ἄλλοι διακρινέπωσοιν᾽ ἐὼν 5 
ἄλλῳ ἀπθβέλυφϑη ἢ καϑημῆρς ω, ὃ πέλτς σιγατο ̓ δθαθε 
γα καϑ' ἕνα πάντες ᾿περφήεν, ἵ ἵνα, πάντες μανϑανώσι, 
καὶ ποώντες αὐρακαλῶνται" καὶ πνεύματα τεοφητων χῦθο-- 

Φήταις υὑτοταοσεται οὐ γ6ν0 δξην ἀχαταροσίας ὸ Θεὸς, »»Ἁ» 
εἰρίωυης, ὡς ων πᾶσοις τοὺς ὀκκλήσίαις τὴμ ἁγίων." Αἱ γυ- 
γαμκές ὑμῶν ὡΨ ταῖς ὀκκλησίαις σιγατωσαιν' βῃ ἘΝ ὅ.ι τέξα- 

σῇαι αὐταῖς λοίλειν δ ἢ υὐπυταοσεαὶ, καϑῶς ὡὸ Ο νόμος λέ- 
γή. εἰ , δέ μαϑεῖν ϑέλοισιν. ἃ οΨ οἰκῶ ζις ἰδίοις. "Ἢ δρας ἐπρω- 

Ἴάτωσειν' "αδιρῶν γωῇ ἰἀξηγιωαξιν: ον ὠκκλησίᾳ λολειν. ̓  ἀφ᾽ 
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ὑμὴμ ὁ ̓  λθοος ἐνῷ Θεοΐ ὀξῆλϑεν ἡ ; ἢ εἰς ὑμαῖ μόνοι καυτζωστη-: 

σεν: εἰ τις δόκει σεθῴητος ἐ ὁ ἢ η πνευμιαδεκος, οἰ ηγινω σκέτω ἃ α 

»θάφω ὑμῖν, ὅτι τοῦ Κυρίου εἰσὶν ἐντολα!" Εἰ ἰ δεῖες ἀγνοέ, αὐ-- 

γνοείτω. ὡς τε ἀδελφοὶ ̓ ζηλουτε 9 πυϑϑῷηπεύειν, Κα τὸ λαυ- 

λΕΙ͂ν [λώσσως μὴ κωλύετε. παντα ̓ δυχημόνως, Ω (ἢ ἄξιν γ- 

γέοϑτυ. Ὁ Γ Γνωράζω δὲ ὑ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, ̓  δ) αηέλιον 

ὃ  δθηπελισοεμίων ὑμάν, δ Ὁ ἡ φρελαξαε, ἐν ῷ Καὶ ἑσηχατε, δὲ οὗ 

γ0 ὃ σιύζεῶε, τ ΤΙ λόγῳ δθηηελισοωμέίω ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ὀκτος εἰ 

μὴ Εἰ ἢ οὐλιρεύσοιτε : Παρέδωκα γωρ ὑμᾶν ἐν τοϑφότοις ὃ καὶ 

σρέλαθον, ὃ ΟΤΙί Χορὸς ἀπέϑανε ὑσέρ τὴν ἁμδρπῶν ἐμὴν, 

“(Οἱ ταξ γ»βαφαξ' ὦ ὅτι ἐταφη, οι ὅτι ἐγήγερται τῇ τεἰτηὴμέ- 

βῷ; πὰ ταί γραφαξ: Σ ὅτι ὠφϑη Κηφᾳ, εἶτα Ὅς δου δεκα- 

ἔπειτα ; ὠφϑε ἐπαϑω πεντοωκοσίοις ἀδελῷοις ἐφάπαξ, οἷ ὦ ον 

οἱ πλείοις υϑροισιν ἕ ἕως ἀνε, ινὲς ὃ ϑ κ ὐκοιμλιϑησειν: ἐπειτα ὠ-: 

Φ» ἰακωώξῳ, εἰ εἶτα ὅις Σστοςόλοις πεῖσιν" ἔσχατον ὃ πανῶν ὡς-- 

Πφεὶ τῷ ὀκσρωμαπ, ὡφ, ϑῃ κα μοί. ̓ ἔγω γα εἰμ ὃ ἐλσίχεςος 

᾿ΝΠ] Συτοςολῶν, ὃς κ εἰμ ἱκανὸς: (αλειαϑσα Συτόςολος; διό ἐ ἥ 

δωξα τίου ς ὀκκλησιαν τῷ Ὁ Θεοσ χάθατι Ὁ  Θεοό εἰμει ὃ Ο εἰμ, κοι 

Ἶ χαφας αὐτοί ἡ ὡς ἐμέ ου Ἔ56 ΤῊΝ δλα τ κασύτερον ΓΗ 

τῶν παντῶν ὀωπιασοι' δχ ἔγω δέ, ΣᾺ ἢ ἡ χάδας Τ' Ἵ Θεό ἡ η σὰν 

ἐμοί. (ἐτε οὐ ἐγώ εἴτε ὀκαίνοι, οὕτω κηρύοσομδι, Ὁ οὕτως" ὄχι- 

κεύσοιτε. Εἰ ὃ Χορὸς κηρύοσεται ὅτι κι νεκρῶν ἐγηγ 660), πὼς 

λέγρισι ΙἼενες ἐ ἐν ὑμῶν, ὅτι ὀἀϑαςτισις νεκρῶν ὅκ ἔριν: εἰ δὲ λύαςαι- 
σις νέκρων ἴω ἔριν, οὐδὲ Χραςὸς ἐγηγέρταρ, εἰ ὃ Χεκροςὲ ὀκ ἐγ,-- 

γέρται, κανον ρα Νὰ ὁ κηρυγμαν ἡμὴ, κενὴ δὲ το ἡ πίςις ὑμὴν. 

εὑοκσκομεϑα δ Ὄ ἡ ψευδομδρτυρες δ Τὸ Θεοῦ, ὃ Ο01ι| ἐμδρτυρήσο- 

μὴ ἊΨ τὶ τοῦ Θεοί δι ἠγήρε ἡ Ν ΧΕκςον" ὃν ἐκ ἤγάρεν, ἐπ ὰ ἤρα 

γεκροὶ ἐρ ἐγείρονται εἰ [» νέκροι “κ ἐγείρονται , οὐδὲ Χρκεὸς 

ἔγηγερ πα. Εἰ 5 Χραςος θκ ἐγηγέρται, ματαια ἡ πῖςις ὑμὴμ, 6τί 

ἐξὲ ῳ ταῖς ἁμδρπαις ὑμήμνὰ ορα κ οἱ κοιμλιϑεντες ῸὡὦΨ Χραφω Σ 

ἀπώλοντο. εἰ ον Τῇ ἢ ζωῇ του τῇ ἠλπικῶτες ἐσκέν ὧν Χδαφὼ μὸ- 

ἐν » ἐλεεινότεροι παντων λὐϑρώπων ἐσμέν. γωυὶ᾽ ὃ. 'Χραζος ἐ- 

γη)έρται ον γεκρῶν, ̓ ἀπουρχη τὴν κοκοιμημδθων" ἐγήνετο" 4: 

πειδὴ Ὁ δὲ δυϑρώπου ὃ ϑανωτος . ΧΦ] ̓ δέ δυϑρωποὺ δι αξεισίς 
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γεκρῶν᾽ "ὡς Ὁ γὴ ἂν τῷ Αἰ δδώμν ποῦτες ποθνησπιοισιν, ὅχω Ὁ ὧν 
τῷ Χραςῶ ποιντες ζωοποινιϑήσονται γεν δὲς ον πτζυ Ὁ ἰδιῳ ζῳ- 

ΠΣ ἀπορχῇ Χράφος, ἐπειτὰ οἱ Χραςοά ον ( ἢ αὐδοισία αὖ-- 

ΩΣ οἰταὰ ἿΝ τέλος, ὅταν φραδῶ τίω βασιλείαν τῷ σθεδὰ σο-- 

τϑΑ" ὅταν καταβγησῃ, πῶσων Ὀἰρχύίω χα) πῶσαν ὀξοισίαν καὶ 

δωσαμιν᾽ δὰ» αὐτὸν βασιλένειν, ἀλεις οὗ δὸ 9η παύτας 

οὖν ἐχθροιρ᾽ υὑπὺ ὕοιρ πόδας αὐτῷ. ἑδατος ἔχθρος κατορ- 
γεῖται ̓  ϑανάτος" "πάντα "Ὁ ὑπέταξεν κυ ὑσο (ὗν πόδας αὐα’΄. 

ὦτω: δ εἰπη ὅτι παντα λξτυυτέτακται, δδ λον ὅτι ογιτὸς Τῷ χσῦσο- 
τάξαντος ὠτῷ ζὰ παντοι. ὅταν τς Αἰ τσοταγη οἰμττὸ ῷ παντα, 

τῦτε καὶ αὐτὸς ὁ ἧος υὐπνοταγήσεται τῷ Ὁ υὑποτοίξαντ ἀναίῷ 
παντα ἶνα, ἡ ὁ Θεὸς ὦ πάντα ἐν πᾶσι. ἐπεὶ π πομήσοισιν οἱ βα-- 
ππιζομδυοι ὑπὲρ δ νεκρῶν, εἰ ὅλως γερο! σκ ἐγείρονται ἧς 
Κα ᾿ βαπῆίζονται υπσέρ ΕΝ καὶ Ἵ ἡμεῖς κενδειυυδυομδν 

πῶσοιν ὥραν κριϑ. ἡμέραν Σστοθνήσκω, νή τίω᾽ ἐκάτισῷ και 
“σιν "μὼ ἔχω ἐν Χειρω  Τησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῦ. εἰ εἰ(κτ Αύϑορ 
πονγἐϑηειομιαχμσο ον Ἐφέσω, " μοι τὸ ὄφελος, νεκροὶ ἐκ ἐ- 
γείρονταις ̓ φαγωμδυ ὡ πιωμδυ: αὐρκῷ Ἵ» ἐγρράσμκ ἐγ 
μηπλανῶθε. Φϑείβοισιν ἠϑηλρηῶν ὁμιλίαι καχα!. Ἑκνή 
τέ δικοως ἡ μὴ ἁμδρτανέτε' ἀγνωσίαν Ὑ»' Θεούενες ἔ ς ἐχοισι 
τεὸς ἀν ῥοπὴν ΡΝ λέγω. ΣᾺ ἐ ον ας, Πως ἐγείρονται οὐ νέ--͵ 
κροί: ποίῳ δ σοματι ἔρχονται ; ἄφρον, συ ὃ ασείρεις οὐ ̓ ζωο- 
ποιξίται, ἐὰν μη λποϑόνῃ, καὶ ὃ  ἀπείρεις, οὐ ) τὸ συμ Ὁ οἥυησο-- 

οΥ ,ασείρεις, λγλα γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου, ἥ ̓ἴον τὴν 
λοιπῶν" ὁ δὲ Θεός οἰυπτὸ δὲδέωσι συμια καϑῶς ἤϑελησε, χα ὁ ὑκα- 
συ τἷμ ασερμάτων Ὁ ἰδεον σώμα. Οὐπασα σοιρξ, ἡ αὐτὴ 
σάρξ, δλα ἀλλή μδ σειρξ ὀύϑοθόπων, ἀλλη: ἢ  σεὺρξ κτίουυῶν, 
ἀλλη ὃ . ἰχθύων, ὠλλη: 2 , γῆϊιυῶν: κα "οἱ σὑματὰ ἐπουράνια, 
ματα ὀσίγφα, δὰ ὁ ἑτέροι μδὺ κἡὶ Ὁ ἐπουρανίων δόξα, ὁ τέρα εὲ 
η ΤΩ θληρείωνὰ "ἀλλή δξα ἡ ἡλίου ὦ ἀλλή δυξα σελίωης, καὶ 

ἀλλή διξα ἀςέρῳν" ἄςήρ )ὦ ἀξέρί: διαφέρει ον δόξῃ. οὕτω 
"ἢ ἥ ἀϑάρασις τὰ γεκρών" ασείρέται ων Φϑορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀ- 

Ζ φϑαρσίᾳ" ̓ἀπεὶρέται ἐν ἀπμίᾳ, ἐγείρεται ἐν Ὰ ̓ασειρέται ἐν 
ἀαϑενείᾳ, ἐγείρεται ἐν 'διωυα με ασείρεται σώμα ψυχεκον ἐ ἐγεί 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Α. 49 
ρέται σώμα πνϑυματικον. σι σώμα ψυχέκον, καὶ ἔσι᾽ σώμα 

πνδυμαϊωκον " οὕτω οὶ ἡ γόλξαπβα" Εγηϑετ ὁ ταϑρτὸς δι (φρο... 

πος Αδαμ ςς ψυχέω, ἕωοβ Δ» ἔογωτος Αδαμ εἰ εἰς πνεῦμα ζωο- 

πριοιι. Αλλ᾽ οὐ ἜΠΟΣ Ωὁ πνδυματικον, ὡ λα 9 δ ψυλθκον, 

ἔπειτα ΩὉ πνόυματικὸν. Ο χοθφοτος λὔϑορπος οκ γις υχοωύρ᾽ ὸ 

δεύτερος ἀύϑοφρπος, Ο  ΚύραΘ᾽ ὸξ οὐρανοί. οἱ οἰδρ ὸ ἀθῖκός, ζι- 

οὗτοι ὦ ὦ ἀϑίκοί' Κα σὶος ὁ ἐπουράνιος, Οιοῦτοι κι οἱ ἐπουρανι- 

οἱ" Ω καιϑαὺς  ἐφορέσοιμδι χίω εἰκόνα Τῷ χοϊκοῦ" Φορίσομδν᾽ 

ὧτ Σ εἰκόνα Τῷ ἐπουρανίου. ζῦτο δὲ Φηβ ἀδελφοὶ, ὃ ΟΤί σεύρξ νὰ Ὁ 

αγμα (ασιλείαν Θεού κληρονομήσει! ου  διωσανται, εἰδὰ ἡ ἢ Θ τοὶ 

δα ᾿ σίωυ ἀφϑαρσιαν κληρονομι. ΤΊ δου μυςηολ(θ ὑμαν λέγω, 

Πάντες μὰ ου ) κοιμυηϑησὸ ἥξει παῖντες 5 ᾿ Σλλαγησῦ μβας .Ψ ὅδ 

τμω, ἐν ῥιπη " ὀφϑαλμοῦ, εν Τῇ ἐσούτῃ, σοί λπιτίι: σοι λπίσά γάρ, 

καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερϑήσονται ἀφϑαρτοι, Ἂ ἡμεῖς 'ς γλαγησομέϑαι. 

δὲ! γάρ Ὁ  φϑαρτον ζυτο ἐνδυσοιόϑαι ἀφϑαρσίαν, Ὁ θνητὸν 

ζυτο ἐνδυσοιόϑοι ἀϑανασίαν . ταν δὲ Ὁ φϑαρτον ὥουτο ἐνδὺ- 

σήται! ἀφϑαρσίαν, Ὁ Κὸ θνητὸν ὥυτ ἐνδύσηται ἀϑανασίαν, τὸ- 

τέ ε γῇρήσεται ὁ ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος, ̓ Κατεποϑη ὃ ϑανώτος εἰς 

νίκος. ποῦ σου ϑανατε, Ἔ ὃ κένξϑν; ποί (ου δεν Ὁ γι(ος: Τὸ δὲ 

κονϑϑν δ΄ ϑαγάου, ἡ ἱ ἁμδρπια "ἡ ἡ ἢ  δειύαμις τὴς ἀμδρίας, γό-- 

μος . Τῶ Ὁ σὲ θεία οκο σῷ “πῶυ ὁ διδόντι, ἡμιν Ωδ γικος δια δῷ Κυ- 

δμου ἡμὴν ἴησοῦ Χραςοῦ. ὥςτε ἀδελφοὶ ας ἀγαπητοὶ, ἑδρα) 

οι γίνξοϑε, ὠμετακίνητοι, τ κοδεύοντες ἐ ἐν τῷ ἔργῳ ες Ὁ Κυρίου 

πρὶν ὍΤΕ, εἰδότες ἃ ὅτι ὃ κόπος ὑμδ ρεὶ ἢ κενὸς « Κυρίῳ. ᾿ 

ΠερᾺ ς τῆς λογίας τῆς εἰς ὧν ἁγίοις, ὡς διέταξα ταῖς 

ὠκκλήσιαις τῆς Γαλατίας ; οὕ ᾿ ὑμεῖς “ποιήσετε. Κατὰ μίαν 

σωξατωνἕ ἐχαρος ὑμὴν πρῷ ἑαυτῷ ζεϑετωϑησαυφάζων ὁ ἦε ἂν 

[,] α 

Ἶ 

δοδῶται, ἵα μη ὅταν ἔλϑω, τότε λογία) γίνωνται των ὃ ποι- 

δου μαι οἱ ἐδὼ δυκιμάσητε δὲ ὀλιρολῶν, Ουτοι, πέρ 

ψο ἀπεν εἶκον πίω χάριν ὑμὴν εἰς ἱερουσαλήμ. ἐαν Ἷ ί ἢ ἀξιον 

75 καμε  ποράψεσϑει!, σὰ ἔμοι ὶ πορδύσονται. ἐλεύσομαι ὃ χυϑθς 

ὑμαξ, ὅταν} Μακεδονίαν δυξλϑωυ" ( Μακεδονίαν )Ὁ διέρλθμεα. ) 

χοὸς ὑμας ̓  τυλθν αὐραμδυώ," ἢ 70 ἡ αἰραχάμασω, ἵνα ὑμεῖς 

με πδοπέμητε οὗ ἐὼν πορεύωμαι.οὐ ϑέλω Τὴ» ὑμαξ αρτι ἐν 
ἜΡΩΣ Ὠ.1. 

Μαῖθ. κα. Γ 
α.ϑεσ. ο᾽. Δ 

Ὡσηὲ Ιγ.Δ 

ἑξρ.β.Δ 

αἰἸω.ε.Α. 

τ 

; τῆν 

' γε. 
ἑωνο μι δι το ὐδ 

ἀωκνλδικν.,.. 



Ῥωμ.Ι"ς.Τ' 

δικορ.1γ.Δ 

ο ἘΠΙΣΤΙΠΡῸΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. 

πουροδῶ ἰδεῖν » ἐλπίζω δὰ χρόνον τινα ι ὀἰπιμμεῖναι τεθς ὕὑμας, 

ἐνν ὁ Κύεκθν δλιτρίπι. Ἐπιρδρώ 5. ἐν Ἐφέσω ἕως τῆς σεν-- 

τη κος ς᾽ ϑύξοι γὰρ Ἡμ Δβέωγε μεγαλὴ καὶ ἐνεργεῖ, Ὁ ἀὐτικείς 

μδροι πολλοί. αν: ̓  ἔλϑη 1ι μϑϑεος, βλέπετε ἥ' "γα ἀφόθως γέ- 

γῆ το] έϑς ὑμαρ' νὰ δ 20 ἢ ἐβοον Κυρίου ἐγαξεται ὡς ̓  ἐγω μὴ 

ες οὐ αὐτὸν ὀξεϑενήσῃ. ππεοπέμψατεῦ αὐτὸν ἐν ν εἰρίευν, ἢ ἰγα 

ἔλϑη πέος, με "ὠκ δέχομαι )Ὁ αὐν μ᾽ Ἷ ἀδελφῶν. Πέρα 

ἢ Ἀπολλὼ ἽΝ: Τἀδλφοῦ, πολλὰ πουρεχοιλέσοι αὐτὸν ἵγα, ἔλϑη 

«εθούμας μῳ τὰ τὰ ἀδελφων᾽ Ω παντως κί ̓ϑέλημα ἵνα, 

γιω ἐλϑη ἐλδύσεται δ ὄχον ἀὐκαιρήση. Γρηρορεῖτε, φήκετε ων 

Τῇ ἢ πίςη, οὐδρίεϑο, κραταμοὺ οὃς. πάντα ὑμμς ον ἀτγαπη γἰνέ- 

εἷς Παραχαλαΐὴ ᾿ ὑμας, ἀδελφοὶ, δἰοῖδυτε τίου οἰκέων τ 

νὰ, ̓ ὅτι δξὴν ἀπουρχν τῆς Αγαῖας, καὶ εἰς διακονίαν ζοις αἰ γίοις 

ἔταξαν ἑαυτοις, ἱγα, ὩΣ ὑμεῖς ̓ ὑσοτοιατηόϑε ζις Οιέτοις. ἰ “πο-- 

; τῷ σὠυεραρυῦτι ἀ κοπιῶν. ΚΡ, Ἵ . οὐχὶ τὴ πουρουσὶ Στε- 
Δ Φανα ἴω Φουρτομυώτου ἜΣ ̓ Αλαϊκοᾷ, ὃ “ Σ ὑμδμυ ὑςέρημα οὗ-- 

70: ΔυτπλιηΘφρσον " λύέποιυσαιν )Ὁ Τὸ 1 ἐμον πνέυμα ὌΖΟΝ ὑμ. 

ὄιγνω σκέτε οὖ «ὅν. Τιούτοις. Αασαξοντα ὁ ὑμᾶς αὶ ὁμαλή 

σία! τὴς Ασίας. ἐἰασείζονται ὑπο οΨ Κυρίῳ πολλὰ Ακύλας 

ὧ Πρίσκιλλα, σι) τὴ τη ""ὰ σίκον αὐτῆς ὠκκλησίᾳ. ἀασάζον- 

ται ύμας Φᾧ ἀδελφοὶ πάντες. ̓ἀασάσωαοε χο λοιοῖ οΨ Φι ΑΝ 

ἀν ἁγίῳ. Ο ἀασασμος: Τῇ ἔμ ἤχέθα Παύλου. Ἐΐπις οὐ Φιλει 
τὸν Κύδκον ἴησοιο Χραςῦν, ἤχω ἀνα ϑεμμα: εδρὰν θοὸς Η χ- 

οας “5 Κυρίου ἴησοΐ ΠΕΣ, μθ ὑμὴν. ἡ ἥ ἀγουπή μου μῦν “αγ-- 

τῶν ὑμήν Χριςῶω ἰησού. Αμίω. 

Πρὸς Κορινϑιοις υδούτη ἐρράφν Στὸ Φιλίπαων διὰ .ΣτεΦα.- 
γὰ καὶ Φουρτοιιυάπου ϑ ἡ Αχαϊκοῦ χὰ 0 Τιμοϑεου. 

Εν οἴχοις ῶο. 

Ν ᾿ 
᾿κ Φορπυνα- 

του. Ιῶ 

ἡξξεξεεισα αι, --ὐαπεττ τι στ: 

τερον ύστσ πῃ φοςαν Ξϑαστ: 



δ 
ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ 

δευτερας χιςολῆς. 

᾿ ΥΤῊΝ ἔπ; φελλφ Ὅσο Μακεδυγιας " ἢ δὲ πσδέφασις Ὁ ὑχιξολὴς 

ἡ τη. δυξα υϑροι Κορινλοι τίοὺ πὐδοτέραν ὅχεφολίιυ, καιτενύγησθι Ἐχὶ τῇ 

εἰ ὥντία τό Ὁ λαόντος Υ' ἡ μευ α), νὰ ἐλυπύήλισαμ ὃ δ᾽ ὡς »πὐδιδόντες ΩΣ 

ΝΣ τον ἐεἴρίτημαι. ΠΡ ὑφηρπαζόντο αἰ ποῦ τίνων, Τὴν χαὶ Ω: πσοοφασᾷς γμ 

(ον δ χεσμιαΐτων ποιοιούτων, ὡς τε αἰδακαϑέζεϑαι το γφάμματί τῷ νόμου, 

κα ἀδιαίφορον τες ἔδο τίωὼ οὐ θὰ τῷ Χοιροδ᾽ γαῤιν,οὴ μϑλγον πσϑϑσεχήν ζς ὧν «ξησώ- 

“πω καυχώμϑμοις. ἡσὸρ ἫΣ (7 ἡ αἰεὶ τῆς λογίας τῆς εἰς Οιὶ αἱγίους φροντιζόντες καλαύς. γα 3ς 

ΟΑΡΈΔΑΡ ον οἴχυ δὐπίγρα φᾷ ὁ 0 Ὀἰπύσολος χἡ) ΖΘ ὥ τον αϑὺ ϑιποδέχεται ζους ὀκξλλονζος ὧν το ϑοι- 

νομήσδμτα, ἐπειγα ξιωσεισιν αὐτοῖς καλικετευφ, ὶ Ἂ μιετομοησάρται ἐχεῖνον κελθὺ δὲ ναϑέυαι: 

ο» αὐτῇ ἢ δὲ διδοίσι αἰεὶ τῴ νόμου, διαιραν ζ »σώμμαϑ' νόμου, χαὴ δείκγεσιν ὁτὶ οὐ δὲὶ λαμ. 

(αν ἊΣ γέαμμα μῦνον ζο γέμου, δλλ᾽ ον αὐτῷ τῶ ̓γφαμμ ιατί τίω διάνοιαν ἐρθυναν, 
οὐ γὸ μόνον ῥὴ μ(ϑὶ ὅ6Ἴν ὃ νόμος, ἌΣ ον ζοῖς ῥησοῖς Ὥ αὶ ὄγοις πὸ πγόθυ μοιπϑεεὶ ἔπειτα ὅτι τῷ 

Χοιςοῦ ἐλϑοντὸς, χα νὴ κτίσις γγέλϑνε ς χαὶ οὐ δὲὶ κτ ὁ παλαγὸν ζῶ, δλλ ὥφον ΧνῊ ἢ κτίσᾷ, 

ὧν πᾶσιν αὐανεοῦ οϑαι, χαὶ Ἐρργάω δὴ λοιπὸν τω κὐθεηομέωυ. Ὡἰποδεχετᾶι δὲ αὐτους καῇ 

ἩΕΣῈΣ τὴς διαιχονίας, ὦ ὁ πεϑτρύπε) αὐτέω μᾶλλον πλεοναίζῳ. αἰτίωρδυος δὲ (ουὶ εν πσοοσώ- 

πω  κρυχωμδύοις, κατα λέγ πόρτα ἅπῇ» πέπον) Ὁ. ὧν Κύριο. χαὶ αὶ ὑπήασιας δὲδιη- 

γεῖ τα ἀραὶ ἑ ἑώροικεν, εἰς τε ὧν τ ράδησον κα εἰς ὧν “πδάτον οὐρανὸν “ρπαγείς. εἶτα φρο 

γεἰλας μὴ ἃ μδρτλμφν, ὡλὰ κετθμοειν ζοις μδρτόμονίας, ἰ ων» 6)" ἰιϑρισίᾳ τελῴοὶ 1 ἔχιςο- 

λζωύ. Ἐς! δὲ χαὴ ζῴῶτα.Ο πᾶς λθν»ς δεὴν οὖν τῇ " δχιςολὴ «Ἐ τε ἑαυτα ὼ Φ τὶ Κορυϑίων, 

χαὶ δ᾽ ψευδὰ πορύλω. καὶ χὴ ὧν Ἴαυτης ὃ “ἰπσολίσεως πούφιν εἰ εἰς τεζα σἰοὶ χαέιτιρ Θεού καὶ ὴ 

«οὶ ἀγαϑος πολιπείας, Φ Δ δὐσεευείδητον χαὶ ὦ γα γώνιον Καὶ ἡ ὦ ἀφιλογφηματον , χρὴ 

κὐθὶ ὁ μετα δοτίκης ὐροτὴς, ὃ κὐδὲὶ Ὁ  Μψευδὰ ποςύλων ὀδαζονείας καὶ Ἂ πογηξλαις. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ΤΊ δύποτε δευτέρων τί )ησιν δπχιφολζωὺ ζυτεῖς: χαὶ ἄξιον. δτί οὖν τῇ «αοοτιραπελθειν 

τσεϑς αὔτοις ἐὶ πατίφρο! οϑιος καὶ μὴ ἀπελϑων, τῷ πϑθὺ κφιτος αὐτὸν εἰς ἕτερ: αὐπαιορϑευ- 

τὸς, ζοὴ ἢ Δ ὦ πειρφισμοιῖς ἐμυπεσειν' δδ τὴς γι δευτέρας ΓΝ μὴ ἐπελθεῖν Ἰὐπολογεῖται ἦα 

ζ εἰπελϑεῖν ὁ τῆς δχιςυλὴς δόξη. ἔ ἐσείτα ἡσὰρ Χ, ὁ βελτίους ὧν, τῆς πσέρτερας γγρομὅμοι. 

δῦ λονον δέχυ ἕν᾽ ᾿δούτερας ἀξιωιϑέεναι αὔτρις, ἵνα. πλοῦν ἐχιδωίφσι ασδϑς Θρετέου. β 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣΑΥΤΗ͂Σ ΕΓΙΣΤΟΛΗ͂Σ ΧΟΝΤΑ 
καὶ τινας ασοδυαιρέσης. 

α' Εὐγρρικία “«Ἐὰ Θεοΐ βοηϑείας, ἢ ἢ πέποιϑέγαι φησί. Γερὰ ἃ ἑαυτοῦ φιλοϑεόταδος ἢ ᾿; φιλαδελφίας τ χτ' Χέκευν. 

β' πιεοὶ ἀγάπης τὴς πϑὸς αὐτοῖς ̓ δ φειδοις εἰς τὸ μυὴ λυπῶν, ΑἸποδυχι γῆς Κορανϑίων ἱπακοὴς καὶ ἀγάπης δυφραινουσηξ κα! 

εἰ κὸ λυπῶν ὠφελέϊ, εἷς ὅχι ὅ᾽ δγὰ πορνείων δχιτιμϑέγτος, αὐτὸν. 

ῳ ὁ καὶ συγχωρξ!. Πρόζοπὴ ρος ὄλιδοσιν χρηματων ζῆς ἀλγιοιφ, δμμίω ̓  διὰ 9 

Ὑ Περὶ τῆς δε ἀυτῷ ϑείας ὠφελείας ζοῖς ὅχιτησιείοις, δ᾽ ἢ ς καὶ Οὐ  ἐρχομόμων. Περὰ ἃ Τίτου ἐποφολής, καὶ εἰ τ. 

σιιυήτοι ἀγα φησι. “Ὡϑθς αὐτοις. 

“1, ΓΈρὶ ὧ κι πνόῦ μα λειτουργας, Κα] ᾿ δόξης θειοτέρας ἃ κα Τ' τὸν Διήγησις δ δίων πονῶν, κα! ᾿ πεῤϑεσεωξ » καὶ τῆς ἐπὶ ̓ ἀντῳ ΐ 

᾿ γόμμον. δριτος, φεὸς δι μἱ τοῖς χηππλάςοις φροσπϑεόϑαι Κοραν 

: Περὶ τῆς ϑείας δόξης, καὶ τὸ εὐω ὐϑι βίου, ὅτι ω εἱγίοις ϑίοις Ενώ ὁ, Αντεξετασιρὲ αὐτῷ ὥθος ἐκείνοις. Ἐλεγχοξ 

γινώσκεται. ἐκείνων. 

ς΄ Περὶ ἃ κτ' σῶμα ἀςϑενείας, καὶ τὴς τὸ σωκατος ἀποθέστως Περὶ ἑαυτοῦ, τὸ ἔχίπονον, πὸ ὶ ἀβροὶ Θεφί ἡμιοὺ,τὶ ὠφελίμως ἰα! 

καὶ ἐπαναλήψιωξι αὖ ΠΩΣ Παρασκδυὶ ωϑϑς ὃ μένιρᾳ ἑαυδ παρκσίαν, 

Ὠ.1. 

. 

ἐν 

-- τἂν ωδαφυυ διὰ ἑὰς ᾿ 



, 

ἬἭΠΡΟΣ ΤΟΥ͂Σ 

ΔΕΥΤΕΡΑ. 

: ἽΚΈ ν ! ε ΔΩ ἕξι ᾿ς δία ϑεληματος Θεού, Κορ Τιμοῦε» ὁ 
᾿ ΝΟΣ Ἄφσος:- ἘΣ Η λ ΄ζυ » ! συ Ο. » ΕΥ̓ νὰ αἀδέλφος, τῇ οὐ Κλήσίω 15 Θεοί τὴ οὐσῃ 

Ἔ ΐ ΤΕΥ : ! δέον "»ν ε!| “ “" Ψ»Ξ- νὴ ον Κοράνθω, συ ζις ἀγίοις πτῶσι ζοις 
ὶ ἊΥ 9 « “ὁ Δ ,1 ᾿ [ ἐν τι οὐσιν ὧν ὅλη τῇ Αγαγ ᾳ" χάθας ὑμᾶν χα] Ξ ΡΟ ΈΑΒΕΙ ΚΑ Γν. ἐν δρίβις οὶ Ν {9 εἰρίωϑη Ὥστο Θεοῦ ποίϑος ἡμὴμ, καὶ Κυ- 

τ Ξ ! 4 ο 3 λ ε ὶ Σιν ΣΝ οὐ ἴησού Χριςού . Ευλογηπος οθέεος 

λγ3 ΣΥΝ εν εν ) Ὦ Ὡς . τ ἡ 
ὩΣ ΕΚ ΑΥ̓́ΛΟ Σ δατςολος ἰησοδ Χραςοΐ 

Ἐφεσια. Α τος 
ἀ. πέτια. Α ἀλε 6.) Α ἱ 

Καὶ ποτὴρ ῳ Κυδίου ἡμ}., ἰησοί Χοκςοί. ὃ πο τήρ τὴ οἰκτιρ- 
μὴ, 'Ω λ Ι τς Ι ε ἘΝ “ες -“Ὁ ὌΝ 
μ ΩΣ Ἐν “τὰ σῆς πά 0 "Ῥ»ακοιλωνήμας ω 

ὄν ε 3 δ ε “ ΡῈ 

“τῶ σὴ τῇ θλίψ ἡμω, εἰς δξι αὐοϑοι ἡμᾶς «ρακαλὲν ζῦν᾽ 
9 ! ΄ λ [ “ Ι ἡδγ τ" ὧν πάσῃ θλίνψ4, δια Δ αροακλήσεως ἧς χρσακαλούμεϑοι αὐ- 

ς Γ6Ὁ) | ς ᾿ ᾿ ὶ Ι λ , τοὶ Ἰοὺ ΤΝ Θεοί- ὅτι κφιτωυς χυϑιλοσεῦει α παϑήματα Ψ Χρ,- 
»ἀτε ΠΝ ᾿ ; ς ς 

τοῦ εἰφήμας. οὕτω σιεα, Χραςοῦ τ κοσεύει τὰ Ἵ “«“οἀκλήσις η-- 
"1. τ λυ Ι ε λ ε μὶμ. ἀτεδὲ θλιξόμεϑα, τ σέρ ὁ ὑμὴμ αὐρακλήσεως͵, νὰ ΘΝ 

Ι 2 ! 2 ς οχ ς ὦ 

τῆήθ ας τ ἐνγεροουμῆυης ΟΨ ̓ ὑπσομονὴ σὴν αὐήζον πα. ϑημώτων ἡ πολλῆς 
“ λε “ ] ᾿ Ι Ἔ"» “Με Ω , Β ὧν Χο ἡμεῖς παοομδυ"εἰτε χρακωλούμεϑα, ὑτσὲρ τῆς ὑμὰ Ὁ σα λοι τα 

ἐκονς 

] δ Ι φἰἰσοος κ υἣ-.. ὁ Ι ς ὙΠ ἡὶ ἐλπης ἡμἂν αὐκλήσεως τὴ) σωτήθλας, (ἡ ἐλπὶς ἡμὴμ βεξαία 25 Έρ ὑ-- βεθαία τοὺ 
; 323. γκ.| ) εἰ ., !Ι "» [ ΩΣ, Ὰ ὑμῦμ' εἴτε τα - 
μὴν' εἰδδτες 01! ως χοινῶνοι ἐς τὴμ παιϑημάτων Ε ΟΌ ΤΩ) (92; φοικοαιλουμβα, 

τῆς “«σακλήσεως. Οὐδ ϑέλομϑυ ὑμᾶς ἀγνοεῖν. ἀδέλφοι, ὑ- ΕΘ Α οι: 
πέρ τῆς θλίψεως ἡμὴ τῆς οϑυομϑυης ἡμῶν ὧν τῇ Ασίᾳ, ὅτι χα, ξ ἥν. 
᾿ἰχσερξολίμω ἐξωρηήϑημϑυ ᾿χσέρ δωαμιν, ὥςτε ὀΐξαπο Ρ᾽ ον Σ εἰλτη ἢ 

ναι ἡμᾶς καὶ ἦν ζω "λα αὐτοὶ ον ἑαυτοῖς τὸ Σστόκριμμα “οί Ὧδε 
᾿ϑανάτου ἐφήκα μδυ, ἵνα μὴ πεποιϑότες ὠμδυ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, Δλλὰ 
ἐἶσι τῷ Θεῳ τῷ ἐγείροντι «ὅν. γέκροις, ὃς ὧκ τηλικέτου ϑαγάτῳ 

Ρωμ. ἢ ἐῤῥύσοιτο ἡμᾶς ἡ ῥυζ) εἰς δ ἐλπίκαμδν ὅπ κὶ ἔπι ῥύσέ δ γῇ 

τὴς ἢ ὠνοἀυ ναι ὑμὴν ασερ ἡμὴμ τῇ δεησῴ, να οκ πολλὼν 
Γ “σέρσωπῶν Ὁ εἰς ἡμᾶς 5 ὡς τρήϑη δια πολλῶν ὄνχάρις» 9η ὑ- 

᾿ς Ὲρ ἡμὴ ἡ γ)ὸ κου χῆσις ἡμὴμ αὐτῇ ὅ 1. ὁ β τύρ μον Δ σώ ὑεδιβα αι 
! ε Ι » πον} Ν; » ) γ;ν ἜΣ ΜΕ δῆσεως ἡμῦμ, τω αλοτητι 1 εἰλικρινείῳ Θεοό, δὴ ον σοφία 

ὦ ππττ- τοσς πα πο σι 5 

“ἰ. ααὐὰ»......Ξ3.ῳ«πὰὶ τὰ πασῶν ἃ κω Σὰ ται διδιυ μοὶ Ἂς - 



τη. ἃ 

κ Χριρού. ἃ 

φ ν.5) 

ὅχι λύπη. ὥ. 

ια 

ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘ. 8’. . 
σου λακ, λῶν χέξατ Θεοῦ ἀὐεφραφημδρ - τῷ κρσμμῳ' πε- 

Θικοσοτέρῳως δὲ χοδϑς ὑμας. , Οὐγαρ ἀλλα γράφο μὰ ὑ μιν, 

νὼ ἢ ἀναγινώσκέτε, Ἢ ἱ χα Οἰηγινωσκέτε" "ἐλπίζω δὲ ὃ 01! και 

ἕως πέλοι, δληγνώσεῶε, κουϑεὺς καὶ ἐπέγνωτε ἡμῶς διὸ μέ- 

βοις, ὅτι καύχημα ὑμδ ἐσμέν. καϑαπ καὶ ὑ ὑμεῖς ἰήμλ, ὦ .Ψ 

τῇ ἡμέρᾳ τὰ ΤῸ Κυείου ̓Τησού.᾽" Καὶ τοῦτ τῇ πεποιϑήσα ̓  

ξουλόμζω τεϑς ὑμᾶς ἔλϑειν αϑέϑτερον ἵνα δευτέραν λα- 

Θαν ἔχητε, Κρ δὲ ὑμὴν διελϑειν εἰς Μακαδονίαν Χο πόώ-- 

λιν Στὸ Μακεδονίας ἐλϑειν τοέϑς ὑμας. καὶ ὑφ ΣΕ ζωθο. 
περμιφϑέωυαι εἰς πίευ ουδὰ αν. Τούτο ουὖ β βουήδιορδρᾷ, 

μὴ Τὶ ἄρφι τῇ ἐλαφοίᾳ ἐχθησοιμέω;" ὁ ν βουλέσομαι, αν σείρ- 

κα βουλάϑομαι : ἵγα ἤ πο ἐμοὶ ΩΣ ναὶ γα! κ, τὸ οὗ οὐ; Πιρος ὃ ὃ 

ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμὴμ ὁ τϑϑς ὑμας ἐκ ἔγγετο ναὶ κοι οὐ οὐ" ὃ 

ὟΝ ΠΥ ΥΒΕΆΕ υος ἴησοιςΣ Χοκςὸς ὃ ἐν ὑμῖν δὲ ἡμὴ κηρυχθείῖς, 

δὲ ἐμού καὶ Σιλουανοῦ κα Τιμόϑέου, τι ἐῆϑετ γω ὩΣ “ δ λα 

ναι .- ἀυτῷ γέ 3 ΈΟΘΥΘΕ: ὅσοι ἢ ἐπωπελίαι Θεού -Ψ ἜΜ Τὰ να, 

᾿χοὶ ὧν αὐτῷ πὸ ἀμίω, Ἴῳ Θεῷ τεὸς δόξαν αἱ ἡμὴ. ὧδε 

βεξαιών: ἡμας σὰ ὑμαν εἰς Χρρον, κοι χρίσας ἡμαῤ, Θεῦς, ὁ 

ζ9 ̓ σφεαγασουμὗμος ἡ ἡμας, Ὄ ἡ δοις ὦ ἀῤῥαξῶνα τῷ Τὰ πνόνμα.- 

τος ον ταῖς (αιρδεαις ἡμὴ. ἔγω ῶ  μδρτυραι ὃ δ Θεὸν ϑλικα- 

λθύμαι ὁ! τίω ἐ ἐμίω ̓ψυχέω, ὃ πφάδομδυος. ὑμὴν, ἀκέπηλ- 

Ὁ εἰς Κορανϑον᾽ οὐχ ὅτι ̓κυραδυομδυ ὑμὴν τῇ ἴῃ πίςεως, δλαὶ 

συεβ,)9) ἐσμεν τῆς γαραῖς ς ὑμὴμ.τῇ » πίς ἑσήκατε. 

Ἐκρινα; 5  ἐμαυ]ῳ Οὐ», "ὃ μη πολιν ἐλϑεῖν ον λύπη τεθς 

ὑμαρ᾿ εἰ ἜΣ ἔγω λυπῶ ὑμαξ, κ τς ὅξην ὁ ὔφραινων ὩΣ εἰ μη 

0 ὁ λυπούμδυ 6» ον ὀμιοό: ταὶ ̓ἰρραψαὺ ἣν ζοότο αὐτὸ, ἵγα μυὴ 

ἐλϑων λύπην Ὅω ἀφ ὧν ἐδᾷ μέ χαὶβ ᾿πεποιϑῶς Ἐ αεπ τὸν 

ὑμαΐξ ὅτι κἡὶ ἐμυὴ χαφϑ παντων ὑμὴμ ΗΝ ὧκ “Ὁ πολλῆς θλί 
ψέως Ὁ σϊϊυοχῆς καρδίας ἐγραψαύ ὑμῖν δια πολλῶν δὲεεκρύων, 

οὐχ ἵγαν λυπηϑῆτε, Σδλλα τίω ἀ ἀγωπην 'γα, γνῶτε [εὐ ἔχω φῦ ,σ-- 

συτέρως εἰς ὑμας. Εἰ δέ ες λελύπηκεν, δι ἐμ λελύπηκεν, ΣᾺ 

στ μέροις, ἵνα μη  ϑλιξαρω παὐταρὺ ὑμας. ἱκουνὸν τῷ Ὁ Οιούτω 

ππμία, αὕτη ἡ ποὺ ὃ πὴ πλφόνων. ὡς“: ὝΒΡΕΙ Υ μαλλον 

ὑμας ἢ χαρά σοιος Ἵ ἡ χρακαλέσο, μήπως τῇ
 ῥοπάνεμ, λύ- 

Π 



1 Χ, 

Κεφ.οὴ.Α 

4 ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ 

πῇ καΐᾳποϑῃ ὁ ζριούτος . Διὸ «Ξοακαλὼ ὑμας κυρῶσοι εἰς 

Γ αὐτὸν ἀγάπην " εἰς ζρότο γὸ καὶ ἐγρανα γα γνῶ Τ δοκεμζωω 
» 9 ς ᾽ ὍΣ 3 ) 

ὑμὴν, εἰ ἐἰς παῦτα ὑπήκοοι ἐξε. ᾧ δὲ τι χοωρίζεοϑε, καὶ ἔγω " νὰ γὼ 
ἔγω εἶ τι κεχάθασμιαι, ᾧ κεχαίδασμιαι, δύ ὑμας ὧν χυδοσωώπω 

ω λ -“ ε λ “-ΨΝμ “ : Ὑτος ΄, 
Χραςοΐ ἵνα μη "λεονεκτηϑῷ μὰν χα υῦ Τα σουτον οὐ " οὔ » γ.ν, 

3 , ὧὐ ἢ 9 Ν : (ἀ νοήματα ἀγνοοῦμϑυ. Ελϑων ἢ εἰς 1 Τρωαδὰ εἰς “ὁ 4. 
ὅλμον Ἂ Χραςού, κα ϑύρας μοι διϑεω;γιμένης ἐν Κυρίῳ, ἐκ ἔσγη-- 

) ον οἰφϑαζος . 

χα ὀθέσιν τῷ πνϑύμιατι μου, ]ῳ μὴ εὑρεῖν με Τίτον (Ὁ) ἀδελ- 
Δ Φὸν μου δλλὰ Σσποταξαμδρυ Θ- αὐτοῖς, ἐἰξήλϑον εἰς Μα»εδὺ-- 

4 εοὶ ον “ “Ὕ 1: [ ς Ὁ τ 
νίαν. Τῷ 5 Θεῳ χαδας τῷ παντοτε ϑριαμι ὄ οντι ἡμιας ον 1ῳ 
Χραςῶ, χορ! ἋΣ ὀσμιίιω τῆς γνώσεως αὐΐ φανεροιῦτι δΥ ἡ μὴ ἐν 
παντὶ τόπῶ, δῖε Χοαςοί 4) δίω ἐσμὲν Ἴῳ Θεῷ ὧν ὥρις σωζομέ- 

λ» Ν : Ι “Ὁ λ» ν Ι ε ] κ γοὶς Κῳῃ ὡΨ ζις Ἄστολλυ μδοις: οἱς μδυ οσμμή ̓ ϑαιγτου εἰς ἥανα-- 
ΡΥ. τὸ λ Ων 3 Ι ὶ Ἂν ΙΪ ε [ ᾿ 

τον, οἷς ἡ οσβλῆ ὴ ζωης Εἰς ζωΐευ ἱ κ, χοϑῦς ]αυτα Ἴἐς ἱκαψος ; οὔ 
Ι » ε ε ν ) 9 ἤ Ἁ [ ᾽ ϑ γῇ ἐσμέν ὡς οἱ 'πολλοι , ᾿φᾳιπηλόυσοντες Ὄ λον ἥ Θεού δλᾺ 

Ἔ 3 : ! 9.ϑ » ε 2 ὮΝ [ ᾽ ως ὡς εἰλικρινξας διλ ὡς ον. Θέου, κατενωπιον Ἂ Θεού. ἐν Χρα 
.Ψ να Ν Ι Ι .ε λ Ἴ 

σζυ λαλου μῶν. Αρχόμθα σῶ λιν ἐαυποῖς στωυ!-- 
ΑΝ ν 1. Γ « Ω, “ἢ ν ὐκϑ ἣν ν στιν 4ν. εἰ μὴ χρήζομϑι, ὡς ἱανές. συςοι κῶν Οὐ ιςολῶν ζυθος 

ςε τς ἡ ὡς ε δ 6) γον Ρ ἈΡΞ Ι ες ς “ . κἂ; υμᾶς.Ἡ ὑμὴω συςωτικῶν ; Η ςὉ λῆ ἡμὴ ὑμεῖς ἐςε. ἐπε- 
Ι ᾽ ὧν [ .ς- ἃ Ι ᾽ γραμμένη ον ταῖς καρδίαις ἡμὴ, γνωσκομδ μη γ) δ αν γινωσκο 

ς Ἃ Ι ε ! “ ε ΕῚ ὶ 3 λ μϑρμη χα υῦ πον τῶν ανδρῶπων.. φανερούμδυοι ΟἹ] ἐς Ὲ ὦ) ιςολή 
"ΐ “ν᾿ ς » ε τίς ! δὴ ᾿ 3 ὶ ΟΧραςοο διακονηϑεισω υῷ ἡμῦν, ἐπ ἐλραμμένη τὶ μδηανι λα 

Ι »“» Ὁ" », ! 5 γε 
σνευματι ΘΕ: ζω γητος, σον πλαξὶ λιϑιναις διὰ ἐν πλαξὶ ΚΩρ 

! Ι τ Ι : 
δίας σουρκάνα!ις . ἹΤεποίϑησιν ἢ (ιαυπίω ἔχομϑυ διὰ ὅ' Χρα- 

ὮΠ 

᾿ λ λ »., δεν, γε Ϊ » ἘΌΝ τυ [ Β ςοὐ χοὸς (Ὁ) Θεὸν, οὐχὶ ὅτι (κονο! ἐσμεν ἀφ ἑαυτῶν λογίσεν-- 
ὅτ τι, ὡς ὧξ ἑαυτῶν, δ ἡ ἱκανότης ἡμῦμ ἐκ τῷ Θεοί, ὃς καὶ 
ἱκαϑωσεν ἡμας διακόνοις χοινὴς δια. ϑήκης, οὔ σρώμματος,Σλ--: 

λοὶ πνεύματος "ὁ ἊΝ ἡρώμμια Συτοχγείνᾳ, τὸ 3 πνεῦμα ζωο- 
ποιεῖ. Εἰ δ ἡ διακονία ἦν ϑανάπου ον χραμι μασιν ἐντετυπῶ μέ- 

νη ὧν λίϑοις, ἔγμυϑη ἐν δοξη, ὥςτε μή δευύα, αι! ἀτενίσου «ὅν. 
ἧοιυς ἵσιροιηλ εἰς ὃ χσδόσωπον Μωσέως δια πίω) δόξαν ζ 

«αδϑσώπου οἰμς δ καϊαροουμδυϊευπῶς οὐχὶ μᾶλλον καὶ δια- 
Γ κονίᾳ, Τῷ πνεύματος ἔςοι ον δόξῃ; εἰ Ὑ ἡὶ διακονίᾳ τὴς καζα- 

κρίσεως, δοξα, πολλῷ μάλλον φ κοσοὺᾳ ἡἡὶ διακονίᾳ ὃ διζουο-- 

οἴ. ΄α 

Ἂ 
ΟἈ. (ἃ. 

Ι λοιποί, ς, ζ.9 

ἡ ᾿ 

Ι ἢ μη. ε 

τουλδχ, μμκῶι ζευλ,", Ὥδαδ Υ δὲς, διιλιλν, 4... χὰ με, δμκαιάν. τ. 12 κπ, παι.» οὶ 



τ οὐ, α.}.1ε 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΊΝΘ. Β΄. ὡς 

σης ἐν δοζη' κ, δ» ὁ "οὐδὲ δεδοΐξαςο “ὃ δεδοξασμένον ἐ ἐν Ουύ- 

τῷ τῷ μέρᾳ, ἕνεκεν τῆς ὑπερξ αλλούσης δόξης. εἰ ) Ὁ “ὃ καΐαρ Ἶ 

᾿-. γρύμϑρον, διὰ δόξης, πολλᾷ μᾶλλον ὁ μδμον, ἐν δδξῃ. ἔλον- 

δὰ. 

3 διὰ ἃ παρα- 

σίας ̓ ησοΐ.. ς 

τες οαῦ ἢ Οιαυτίω ἐλπίδα, πολλή πουβῥησίᾳ δέωμβα ἀ,"Ὁ. οὐ ὡἪ 

ΩΝ Μωσης ἐπ καλύμμα, οἰλὶ ὼ πσδϑσώπον ἑαυνδς σϑὸς 

ΩὉ μη ὠτεν σου ὧν ἧοις ἰσεολ εἰς τὸ τέλος πδκοίαροουμέ. 

γου" ἄλλ᾽ ὑπώρωϑη ἴα γοήμαται αὐτῶν " ̓ ἀχφα γὸ τῆς σήμερὸν 
οὁ αὐτὸ καλυμμα ὁ) πὶ τὴ Τῇ ὀὐαγνῶσέ τῆς παλᾶιας διαϑήκης 

μδυς κω ̓ δ αυκαλυτπῆὸ υϑοον,( δ ως ον Χραςω ἡ καϊαργεται)δλλ᾽ 

ἑῶς συμερον, ἀμνία διὐαγανωσροέται Μωσὴς καλυμμα. ἌΡ: γ 

κούρδίουν αὐτῶν κεῖται"  ἑνίκα σῖ, δὼ ϑλπιορίψι τέϑς Κύρκον, 

ΘἜκαρει ΤῸΝ τὸ καλυμμα. Ὃ δὲ Κύεμος ̓ ς πῶμα δζην" οὗ ̓  

Ὁ πνέμα Κυδάου, ἐχέ! Σ ἐλέϑεθ κα. Ἡμεῖς δ πάντες δι αοέ- 

τρεψατο" τσδοσωπω τίου δόξαν Κυρίου ἐνονιοηδεαξομίμα; 

αὐ τίου εἰκόνα, μεταμορφούμθα Στὸ δοΐξης εἰς δυξαν, ̓  κῇ 

ἐπ ΝΣ Κυρίου πνόν! ζω Διὰ έτος ραν: 7: 

διακονίαν ταῦ τίευ οκαιϑεὺς ἠλεήϑημδρ, ὑρι ὀκκακοῦμδ, ΝΝ ἀ- 

πειποιμῦθαι ᾳ Ὁ ΕΣ τῆς αἰϑαυ: 1ς, μὴ , αἰ πα οιίῦτες ἐ ἐν πα- 

γουργίᾳ, μεῖδ ̓δδλοιιυτες ῷ λόγον" Τ' “Θεοῦ, δλλα τὴ ΤῊ φανέρω- 

σά τς δληϑείας σζμυικώντες ἑαυτοῖς χοϑὸς πῶσον (μάδεσιν 
Δυϑρωώπῶν, ἀνωπιον ὅ “ Θεοό. Εἰ: δ κ᾿ ἐσ! κεκαλυμμένον ̓ Σ θ)α[- 

μον ἡμὴ. ον Ὅοις Σστολλυμᾶροις ὅ1) κακαιλυμιμένον, ω δὶς ὃ 

Θεὸς τοῦ αἰῶνος Ούτου ἐτυφλωσεζᾷ γοήμαται ἥΝ] ἃ ἀπίςων, εἰς 

δ μὴ αὐὐγασοι αὐτοῖς ῷ Ὁ Φωπομον 7 εὐα Πελίου τῆς δξ, ς 

Τ9 Α; Χο κοῦ, ὃ 73 ὅξην εἰκῶν τοί Θεοί -" Ὁ ἐγδ ὁ εαὐποις ἐκηρύασομδι, Β 

ἀλλα Χρκρον [ησουῖ Κύφκον, ἑαυτοι, 2 ) δούλοις ὑμμ΄ δια ἐν- 

σοι" ὅτι ὃ Θεὸς δ ϑηϑτυς νέα φως λομιψαι, ὃς Ἔ 

λαμναν ἂν ταῖς καρδίαις ἡμὴ, τοὺς Φωΐεσμον ᾧ γνωσεὼς 

τῆς δόξης δὰ Τ Θεού ̓ον τυϑϑσωπιρ ἱνίου᾽ Χραςοῦ. ἐρομδυὃ ὍΣ 

ϑησαυρον ὥ τον ον ὀςραικάνοις σκεύεσιν, ἱνα ἡ ᾿ ὑπερξολή Φ διιυά-. 

μέεως ἡ αὶ Θεοῦ κὰ μηὸξ ἡμὴμ ον παντὶ θλιξομδυοι, ἀλλ᾽ ἐ σε- 
νοχωρώμϑρον Σπορε υλυοι, ἀλλ᾽ κκ ὀξαπορε μῶμον ᾿“διωκο μοι, 

ἀλλ ὅκ ἐϊπαταλάπο μδροι “καταξαλλόλδμοι, ἀλλ ἐκ δτολλυ- Γ 

μᾶμοι, παν τόϊς τ νέ γέκρῶωσιν ὅ Φ Κυρίῳ ἴησξ ἐν τῷ σώματι αδξιφέ- 

[).1Π|- 
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το 
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ροντες, ἷγα ὴ ζωη πο [ησού τ Τῷ σώματι ἡμὴ Φφομεβωιθης 

ἀεὶ Ὁ ἰδ μοεῖς οἱ ζῶντες, εἰς ϑανώτον )οαδιδὸμθα. δια Ιησοίυ, 
Ἂς, ἀς Σ ο“ λε ε 

ἱγά «οἱ ἡ ζωή ἦ Ἰησοῦ Φανέρω ϑη ἐν τῇ θνητῇ σοο λέ ἡμμ. ὥςτε 

ὁ μδυ ϑάνατος ἐν ἡμὴν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. ἕλοντες δὲ 
) δ ᾿ Ι οι Υ Ὁ αὐτὸ πνεῦμα “ πίξεως, κτ' τὸ γεγραμμένον, ᾿ Ἐπίςευσα, διὸ 

5 ε ἐν λ τ » αἱ ς ς 
ἐλοίλησοα "Ὁ ἡμεῖς πιςεύομδν, διὸ κ( λοιλουμδυ "εἰδότος ὅτι ὁ 
3 ΄ Ν Ι Ν ἐν ΤΑ πρὸ, ὁ ἀϑέχοα νος ἐΒ, 5 “Ό  Ν 
ἐγείρας Ὧ Κύυθμον Ἰησουυν, χη ἡμαῖς δέα Ἰησοῦ ἐγέρει, κι πο-- 

.- 95. ΓΟ ς [ 

δριςήσή συ ὑμὴν ΧΟ ὮΝ πάντα δὲ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χᾶθας πλεονά-- 
ὶ ! χε λ᾽ ! ] 5: Δ αὐ 

σουσοι διὰ Τὴ. πλάῤνων πίω δυχαριςίον, ΖοὉ Δοσούση εἰς 7 δόξαν 

πού Θεοί. Διὸ ἐκ ὠκκᾳκοὺ ὑδ: ὟΝ εἰ Καὶ ὃ ἔξω ἡμὴ ἀὔϑοοο- 

πος διωφφ, ϑείρξ.). δλλ᾽ ὁ ἔσωϑεν Δ αχοινοῦται ἡμέρᾳ κ' ἡμέρᾳ: 
Ὁ Ὁ πωραυήκα ἐλοιφῷρον τῆς θλίψεως ἡμὴ, καϑ. ὑπερᾷο-- 
λίω εἰς ὑπερξολίευ αἰώνιον βάρος δόξης κατεργοί ζεται ἡμάν, 
μη σκοποιεύτων ἡμῶν βλεπὸμϑυα, δλλὰ ζῷ μὴ βλεπὸμε- 
γα “ἃ ἮΝ βλεπομδμα, χοοόσκα δα “ὦ δὲ μή βλεπομῆνα, 

αἰωνία. Οἰδαρμδυ “Ὁ ὅτι ἐὰν ἡ οὐχί γάος ἡμὸμ οἰκία, 
Τῷ σκίουοις κατα λυϑη ς οἰκοδομζευ ὡῃ Θεοῦ ἐγομῆυ, οἰκίαν «-- 
χήροποίητον, αἰώνιον ὧν κοῖς οὐρανγοὶς . Καὶ “Ὁ ὃν ζυτω ςενά- 

» ς ΟΣ 9 3 ᾿ ! 2 ἕομϑυ, τὸ οἰγνητή μον ἡμῶν “ὁ ὡξ ἐρανοῦ ἐπενδυσαοϑτι οΖιπο-- 
τον Ν » Ι » λ.- ! λ 6 σου τες᾽ Εἰ γῈ ὀνδυσοι ὑϑμοι. οὐ γμνοι δ ρεϑησομζθα.Καὶ "ὦ 

οἱ ὄντες ὧν τῷ σκίευει σενάζομὴν βαρούμϑροι, ὁ 74" οὐ ϑέλο-- 
μδνυ ὠκϑυσωώϑει, ἀλλ᾽ ἐπενδυσοιόϑομ, ἵνα κοίζοι ποϑη “ὁ θνητὸν 
ἃ Ῥ ἊΝ ««ἡ Ι ςε ἦν, Ὁ ,, ἢ. ἢ ἶἶν τυ Ἔσο) ζωης. 05 κατεργωσοι μος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ στὸ. Θέεος, 

ὃ χα! δὸις ἡμαν ῷ αἰῤῥαξῶνα τοῦ πνδματος : Θαῤῥοωωτες 
ὧχ ἐ ᾿ 7 εἶ » γν ᾽ Ι! ᾽ ᾿οὧν πο τοτε, Χο! εἰδότες οὐ. ἐν δημκοιίῦτες ἂν Ἴῳ στυμκατι, ΟἹ δ[-- 

μοῦ μϑυ δατὸ ῷ Κυοάζου- (δια πίςεως ὉΡ χτϑαπατοῦ μδυ. δια 
εἰ δου") ϑαῤῥοῦμϑυ 3), νὴ δὐδοκοῦμδυ μᾶλλον ὡκ δημυῆσει ὡκ ξ΄ 
σώμμώτος, ὦ ἐγσδημυή σοι πρὸς Υ: Κύρμκον. διὸ Ω Φιλοϊεμούμθα, ἑ 

γ᾽}. Ὁ ΄“Ν ἢ .0.Χ5 ἂψ ἽΕ 3 ΞΆΑ ο εἼτὲ ἐνδημκοιοτες, εἰτε ἐκδημιοιυτες, εὐαιρέςοι οὐυτὼ ἐἢ): (ὧν Ν 
Ι! - »“ .ν ὄν γ| ! . πανταρ ἡμῶς Φανερωϑέου οι δὲι ἐμυπροοῦϑεν ἥ' ξφήματος Ἂ Χορ. 

Ι «} Ἃ ) Ϊ΄᾿ Ι λ ὰ γ] τού, ἵνα, κομση!) ἐζφςος ζᾳ δια 5 στζυμκατος. χῦθος α, ἐχορῳξέεν, τ ΝΕ ΨΥ πον κ] " Ὁ ς εἰτε ἀγαῦον, εἴτὰ Κακον. Εἰδδτες οὐἱυ 7’ Φόβξον 70 Κυρίου, ονυ-- 
ϑρώποις πείϑομδιυ. Θεῳ δὲ πεφανερωμῖβα "ἦ ἐλπίζω" 3 Καὶ ἐν : ἐλσιζομῶμ. ια 

4 σιὼ Γησο( ας 

.» τ 
ῈΦ ὠ. ὥ᾿ 

᾿ ’ 

᾿ καὶ χρίσας 
ἡμαξ. 

᾿ ταῖς σζωωφδησεσιν ὑμὴμ πεφανερωῶχ. Οὐ γὼ πάλιν ἑαυΐζριβ να 

ξιϑχο σι Σοὶ - ὐδοσελοί, κα π᾿ ἢ 

- ΕΞ ΣΝ Δ ΣΞ 



ΠΡῸΣ ΚΟΡῚΝΘ. 8. ᾿ς 
σϊωυιςτυνομδι ὁ ὑμῖν, »λα ὠφορμέω δηδόντες ὑμῖν καιυγρήμα:- 

τὸς ὑσέρ ἡμὴ, "ω ἔχστε ζυϑϑς ζῶν. ὃν ταδϑσωπιρκοιυχώμμέ- 

νοις, κὸ ου καρδίᾳ" Εἴτε Ἐν ὀξέρημδυ, Θεῳ “εἰ "ΕἰΤΕ σωφρονουμᾶν, 

ἸΑνῶν Η » ἀγαπη τ πΧοΑροῦ σὰυεχφὴ ΤΡΙαΟ: ἢ, κρίϑανταρ ζότο, 

, ὅπ εἶ, για, ᾿δτ ε' εἰς ὑπέρ Ταντων ἀπεϑουνεν , ρφι οἱ παντες ἀπέϑενον. ὦ. 
᾿ ὑπέρ παιντῶων ὠπέϑευέν, ἵνα, οἱ  ζῶνπο, μηνέτ ἑαυτοῖς ζωσιν, τ ΗΝ 

δλλα τῷ ὑπέρ αὐτῶν ἐε δα ντων καὶ ἐγορϑεντι. ὥςτε ΌΝ 
το τς Τα νιὼ οὐδένα δἰιδα δ κα Ὁ σεβχα' εἰ δ ἊΙ  ἐγνώχαμδι καῇ κ' 
σοίρχαι Χραρον, ἀλλαὶ νι ἐκ ἔτι γινώσκομϑμ. ὦ πὸ ἐϊτις ἐν ΧρΑ 

ΞῸῚ Χρφηνη ' κβεσιρ' "ἃ ϑρχαῖα «ὔσῆλϑεν, ἰδου γξοονε κοινα Ἂ Ησοΐν τ 

παντα. Τὰ 5 παῦτα ὧν Τῷ Θεού ' καταλλαξαντο ἡ ἡμᾶς ἑαι--. 

Ἴῳ διαὶ ἰνσοδ ΧΕ ςού, κὶ Ὄ δόντος κἡὶ ἧμιν ν᾿ “διακονίαν τῆς κα τὸ λ-- 

εν λαγηρ' ὡς ὅτι Θεὸς ἰω ὃν Χραςω κόσμον καταλλαΐοσων ἑαυ 
Τῶν, ' λογιξομδιυος αὐτοῖς ;ς ἃ φὐρατῆωματα αὐτῶν, ω ϑειμε- 

γος ὧΨ ἡμῖν ̓  λόλον Φ καταλλαγῆς. Υπερ Χραςοὐ οἱ» οἱ ΣᾺ , ἥ 

(φομᾶν, ὡς ὅ Ὁ Θεοῦ πα ρφικαι λοιίῦτος δὲ ἡμδ δεόμβα κ' ὑπερ Ἢ 

Χραροῦ, αἴ λλαγητεῳ Θεῴώ: ( Ὁ γὰρ μη γνόντα ὡμδρίεων, Ἂ 

ιχσέρ ἡμῶν ἁμδρταν ἐ ἐποίησεν. ἵνω ἡμκεῖς γνῶ; μῖθα δεχοιοσύ--: 

γή Θεούς ον ἄυπῷ. Σαρερ,ραυτες δὲ γ ἡ φρακαλοὺ- εν Ὦ 

μδυ μη εἰς κενὸν πίω) χέφαν τοῦ Θεοΐ δεξαιϑαι ὑ ὑμαφ. (λέγ 

“ὦ, 'Καιρῷ δέκίῳ ἐ ἐπήκουσε ̓(ου, Ὁ ὃν ἱἑμέρᾳ σωτηρίας ἐξοη- « πκάμθ 

ϑηισοι θι. ἰδοὺ γυ καιρὸς δ ασοόσδεκτος, ἰδὸυ γι ἡμέρα στο-- «οὖ 

τηθίας. μηδεμίαν - μηδενὶ, διδόντες πϑδϑσκοπην, ἵνα μη μω- 

μνη.3η ἡ διακονίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντί 1 σξμυιςών)ες ἑαυτοιὶ ες Θεξ διώά- ακιραᾳ 
λό οωΨ ̓ὐζσομλονη πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀὐϑαίχρῃς, ἐν σεγογωώυ-- 

δίας, ἐν πλη)αις, ἐν Φυλαίχαις, ἐν ἀκαΐαιςασιαις, ἐ ἐν κύποις, Β 

ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηρείαις, ,ἐν αγνοτη, ἐν γνῶσέ, ἐν μακροϑυμίᾳ, 

ἐν λρηκοτῆε, ἐν πνόνματ ἁγίῳ, ἐν ἀγοὶπι ἀνυποκρίτῳ, ἐν λό-- 

γω δληϑείας, ἐν δαυάμει Θεοῦ. δια Τὴ δ᾽ ὁπλῶν τῆς δικαιοσύ- 

Γ Ὁ δεξιὧν ) ( ϑρισερῶν, ἘΞ ̓φξερ κα 0 ὦπμίας, δια ἐπέννν 

μίας καὶ ἀφημίας. ως πλάνοι, κ' δληϑεις " ὡς ἀγνοέμδροι, (ἢ 

ὀηιγινωσκομδροι. ὡς Σστοθνήσκοντες, (ὦ ἰδοὺ ζωμδυ- ὡς πα- 
δευόμδιοι, Καὶ αι ̓ϑανατούμδυοι᾽ ὡς λυπούμῆροι ἀεὶ: ὃ γα!-- Γ 

ροντες " ὡς γῇωχοὶ, πολλοιβ ὃ πλουτίζοντες " ὡς μηδὲν ἔχοντες, 

ὡς δὲ ΠΥ ἰου] ἂᾶ ωὖι ᾿ , Ἢ 

ΠΑΡΚ σ' Κα Ὁ ΩΝ 
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᾿" 

Ψ εἰλῤῤνοκόνθννς νὰν 

Ὁ πώντα κατέχοντερ. ὃ φῦμα ἡμῶν ἀὐέῳγε δὸς ὑμᾶς, Κο- 

Θάνϑιοι, ε καρόα ἡ ἡ μῶν ἡρίς ἄπει." οὐ σενογώρειαϑε ἐν ἥμιν, 

σενογώρειοϑε 5 ̓ν ες σπαλαιχνοις ὑμὴμ." ̓ δὲ αὐτίωυ δυύεμα- 

ιαν(ὡς τέκνοις λέγω)πλαταύϑητε Καὶ ὑμεῖς. Μη γίνεϑε όγε- 
ροζυσϑιῶτες ἀ ἀπίροις" Ἴες γὸ μετοχϑ διχοιοσίάν καὶ δύομίᾳ: 

ΟΣ ̓ κοινωνία Φωπ τέθς σκότος ; . ἧς δ συμ Φώνησις Χραςῶ 

χοϑὸς βφλίαρλι ; ἢ τίς μεοῖς πίςτω ἡ μῷ ἃ ἀπίρου : ἡςς ἢ δ συΐκατα ὃς.- 
σις ναῳ Θεΐ μυ 7 εἰδώλων, ὑμεῖς γ᾽ γαὸς Θεοῦ ̓ἐξξ ζῶντος, 

καιϑοὺς εἶπεν ὸ Θεὸς. “ὅπ: δνοικήστω ἐν αὐτοῖς ἴΙ ᾿ ὑμιφϑδαπαῖη- 

σίω " Καὶ ἐσομαι αὐτῶν Θεος το αὐτοὶ ἐσονται μοι λαός. Διο 

ὀξέλϑετες ἐκ μέσου αὐτῶν, κα! ἀφοοκώϑητε, λέγά Κύειος" (1 

ὲ ἀκαϑαρτου μή ἀγήεοϑε ̓κάγὼώ εἰςδεξομαι ὁ ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι 
᾿ ὑμῖν εἰς τατέροι, κα ὑμεῖς ἐσφαῦξ μοι εἰς ὕοις ὁ ϑυγατέρας, λέγ 4 
Κύριος παντοκράτώωβ. Ταυτος οι ἐλθντες τας {- 

παπελίας, ἀ ἀγαπητοὶ, καϑαίσω υδυ ὁ ἑαυτους Στὸ παντὸς μο- 
λυσμιοΐ σουοκὸς Ἂ πνόυματος, Οὐ ιτελοιώτες ἁγιωσάυζεω ὦ -Ψ 

Φοόζῳ Θεού. ορήσοιτε ἡμᾶς" οὐδένα, ἠσδοκησουμᾶμ, οὐδένα ἐ ἣ 
φϑείρα μὸν, ἐδένα, ὑπλεονοκτήσοιμδιυ. φ χθὸς κατοικρισιν λέ- 

γω παδϑείρηκα. )Ὁ ὅ ὅτι ον ταῖς καρδίαις ἡ ἡμῶν έξε εἰς ὃ σίλυα-- 
ποϑαινεῖν (οῚ συζι. Πολλὴ Ἵ μοι πουβῥησιαι χοθός: ὑμᾶς, πολ- 
λή μλμο! κου γήσις ὑπέρ ὑμῶν. πεπλήρωμαι Τῇ ἢ αὐρακλήσᾳ, ὡς 
πορπεεκἀσεύομμαι τὴ τῇ χαρᾷ 971] παίση τὴ ἡθλήψ" ἡμῶν" Καὶ γον. 
ἐλϑοντων κἡ ἡμῶν ἃς Μακεδονίαν ἐδεμίαν ΟΝ ἀὐέσιν ἥ ᾿ σιερξ 
ἱέμων, ΣᾺ ἐν παντὶ θλιξόμδυοι: ἐξωϑεν μᾶχαι Σ ἔσωϑεν Φο- 
βειε Ν Ο  αὐρακαλὼν «δ ΜΝ ἅπεινοις, εὐρεχάλεσεν ἡ ἡμᾶς, ὃ 

Θεὸς. ἐν τῇ πουροισίᾳ Τίτου" οὐ μόνον δὲ ἐν τὴ πουροισίᾳ αὐποῦ, 
δγλά καὶ ἐ ἐν τῇ ἢ αὐδανονίσᾳ ἥ πουρεκληϑε ἐῷ ὑμῖν, λὐαηϊλλων 

ἡμῶν πίω ὑ "ὑμῶν ὀληπόϑοσιν ὁ ὑμῶν ὀδυρμμὸν, Τὸν ὑμῶν ζη-- 
λον υὑτέρ ἐμοῦ, ὦ ὥςτε με μᾶλλον χαρίωαμ᾽ ὃ ὅτι Εἰ Καὶ ἐλύπησοι 

ὑμας ἐν Τῇ οὐ ισολῆ, ου ̓ μεταμὴὴ θβιαι Σ Εἰ ὍΙ ̓ μετεμδηόμίω: 
βλέπω γα ὅτι ἡ  ὀλιρολὴ ἐ ἐκείνη. Εἰ καὶ χυϑϑς ὥραν, ἐλύπη- 
σεν ὑμᾶς .γυὼ γι ἐν οὐχ δα ἐλυπηίϑητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήϑητε 
εἰς μετανοιαν" ἐλυπιόσαγδικα “ᾧ Θεὸν, γώ ἐν μηδενὶ ζημιω- 

ϑητε ἐεναν, ἰς γ0 καὶ Θεὸν λύπη ΡΈΕΙ Η5: εἰς σωτηρίων 

« “ἢ 

ἡ ες. «θα 

2 ἐσμεν.ε.}, Ια 

ΣΙ 



ἐὰν. α.θ. τα." 

"ὦ. α θ] 

δ διμια 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β.. κ.9 
ἀμεταμδλητον κατεργαζέται -ἰὲ δὲ Τῷ ᾿ν ϑρμῆς λύπη ϑοίνατον 
καιτεργοίζεται. ἰδοὺ Ἂ δῦ  (ό», σοὺ κτι Θεὸν λυπηϑέευαι ὑ υ-- 
μας, πόσην καιτειργασαιτο᾿ ὑμῖν ασουδύευ, δλλα Σπολογίαν, 
λα ά ἀγανανατησιν, ἀλλα Φόξον, δλα δηνπέϑηαν, ἄλλα ὅν- 
λον, ὡλλ, ὠγδιρυησιν οἱ ᾽ωΨ παν σξδυεςησοιτε ἑαυτοιῖ «ἔγνοις εἰ ἢ ς ὧν 
τῷ πεοίγμαπι. ἊΣ εἰ Χο" [ἔγραψα ὑμαν, οὐχ εἰνεχαν τῳ τ ἀσιε- 

χκησαντος, οὐδὲ ἑ ἐΐνεγαν (ὁ οὐδιουηϑέντος. ὦλλ Εἰνεγοεν Τῇ Φανε- 
ρωϑέωμαι τίω «σουδύω Ὁ ὁμδ)μτίω ̓ ασέρ “ἐμῶν χοϑϑς ὑμας, 
ἐνώπιον 4; Θεοΐ.. δια ζρότο᾽ φὐρακακλήμεϑοι οι τῇ τρλετ Ἂς 
κλήσᾳ ὑμὴν" αὐ κουυτέρως δὲ μαλλί ἐχάρημδι οὶ τῇ Τῇ χα- 

δὰ . Τίτου, ὅτι ἀϑαπέποιυται Ἂ πνώμα ἀ εἰν Ὥστ πατῶν ὑμῶν, 
'πὠπὰ κχσέρ ὑμῶν κεκαιύγημαι, οὐ κατιηιὐϑάα" ἀλλ᾽ 

ὡς παῦτα ὧν δληϑείᾳ ἐλαιλήσοιμδυ ὑ υμαν, οὗτω Κα ̓  κούχρσις 
[ἐμὴ ἡ οὶ Τίσου, δλήϑηα ἐγγυη.3η" Κα] ἃ ασλαϊχνα μ᾽ 
“ἰθλοσοτέρως εἰ εἰς ὑνδεο ς ὅτην , ἀῤαμαημνησκομδμου πίω ποτῶν 
ὑμὴν ὑπακοίευ, ὡς μὲ τὶ φόβου καὶ ϑφιμου ἐδέξζαιοϑςε αὐτὸν. χα- 
ρω᾿ ὅτι ἐν παντὶ ἰϑαῤῥω ἐ ἐν ὑμῖν. Τνωράζομδ ὁ δὲ ὑ υ- 
μΆΨ, ἀδελφοὶ, τω χαδαν τῶ, Ὁ Θεού ἢ " δεδομδρίω ἐ ἐν ταῖς ὠκ.-- 
κλησίαις Ἦν Μακεδονίας, ὃ 0ΤΙ ἐν πολλῇ δόκέμη θλίλμεως ἡ τ σε- 

δασεῖα, τὴς χαρας αὐτῶν » καὶ ή κ' γ᾽ βαϑοις πϊωχοία αὐτῶν ἐ-- 

περ λοσευσεν εἰς ῷ πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν " δῖε κτ τὶ δυ- 
γαμανί (μδρτυρω)ῷ ὑπέρ δαυαμιν αὐϑαμρέτοι, μῳ πολλῆς σω- 
δοικλήσεως δεομῆροι ἡ ἡμῶν, τίου χαίοαν καὶ. Ῥ κοινωνίαν τὴς 
διακονίας τῆς εἰς (ὗν: ἁγίοις δέξα αὐαϑδοι ἡμας.. και οὐ καιϑεὺς 
ἠλπισουμᾶρ, ἀλλ᾽ ἑαυτοις ἐδῶκαν χρθϑοτον πὸ Κυρίῳ, Οή ἡ μὰν 

δια, ϑελή ματος Θεὰ εἰς Νὰ ὁ φὐρακαυλέσου ἡ ἡμας Τίτον, ἵνα Μῶν 
ϑῶς πρεϑοήρξατο, οὕτω αι οὐ πιτελέση εἰ ὡ: ὑμᾶς ". Υ χει 
ταυτίω δλλ ὡς Ὁ ἐν ποιντὶ , φ κοσεύετε πίςᾳ, "Ὁ ἡ λόγῳ, ὁ γνωσέ, 
ὦ πᾶσι «πουδὴ, (ὃ τὴ ἢ ὧξ ὑμῶν ἐ ἐν ἡμαν ἀγαπι, ἵνα τὰ ἐν το τῇ 
Τῇ χέδατ αἰδιοπώπε. Οὐ ἘῚ Φιταγίωυ λέγω, ἀλλὰ δια ,: 
ἑτέρων απουδὴς "Ὁ »Φὺ ὑμετέρας ἀγαπης γνήσιον δοκεμιοιζων" 

γινώσκετε Ὁ Ὑ χώραν ΤῊ Κυρίου ἡμῶν ἰησο Χραςοά, ἽΝ δὲ 

ὑμας ἐπθωχευσε πλούσιος ὧν οἷγω ὑμεῖς Τῇ ἐκείνου πωχείᾳ 

ηλουτήσητε. (7) ̓γνωμίω οΨ Ούτω δέ δζωμα" ζὺπ ἡδὺ ὑμῶν συμ- 

Ἂ " 

Ὁ ἐ . " ᾿ 

« δ 4 ἕω νος: Ἐ Ρ ὧν 

οὐ ἘΥΈΧΡ ΠΠῚ 



ὡ Ι λ λ »" , ἘΠ Χ. θ περὰ μδὺ “Ὁ τῆς διακονίας τῆς εἰς (ὅν ἁγίοις αἰδαασόν μοι 

δύ 
Ν᾽ ᾿ ν 

όο ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
Ι . Πἀροεῖ " τοῖος Ἐν ἢ ἜΞΕ, Ι Φέρει, οἰτινες οὐ μιθνον "ὃ ποιήσοι, δλλώ "Ὁ Ὁ ϑέλειν χοδϑενήρ-- 

ὑν οι τὰς ἴων κε 7 « 
αὐοὴε Στὸ πέρισι “γαυὶ 2 κ. Σ 701} στὰ οἰ χιτελέσωτε, οπὺς Χαι-- 
Ι ς 7 δ «ἱ « τ τ ΡΝ Ι "Ὁ φΦν 

97 “ χυϑουυμίὰ τῷ ὥελειν . ΤΩ ΧΩῚ τελέσοῃ Οὐ τῷ 6-- 
3 δὲ Ι ' | ΤΑ Ἢ ᾿ δ [ χήν εἰ γὸ ἡ χσδοϑυμίω χσδϑθκέιται, καϑὺ ἐὰν ἔχη ἴος᾿, δ χσθϑσ' «αι» 

, ᾽ λ» » ᾽ Ὡς » ΤΣ εον λ 
Γ δέκτος, οὐ καϑοδκ ἐχή.Ου ἊΝ ἵνα ἄλλοις δύέσις, ὕμιν δὲ θλίς 

9 3. ,9 . [ 2 Φν ὩΣ Ἦ - Ι 9 
ψιλὰ ἐξ ἰσότητος ον το νων Καιρᾳὶ “ὃ ὑμὴμ αἰδέστευμα, ες 
κλ Ὁ7 ΕἾΝ] .) τ ςτὸ Ι Ι ᾽ “Ὁ ἐκείνων ὑςερήμια,, 'νὰ Χζου “Ὁ ἐκείνων φὐἰδάσσευμα οἤσηται εἰς 

ε οὐ Ὄχι 4 Ι » λ ί ο » ἘΖοσιςΔὦ » Ὁ ὑμὴμ ὑςέρημα "οπτὺς οὐμηται ἰσοτῆς. καᾳῦτς γέλρατπῆαι, Ο 
᾽ 3 Ι λε “1 ᾿ 5 ! ! Ὁ πολὺ, ἕης ἐπλεόνωσε" κοι ὁ “ὃ ὀλίδον, ἐκ ἠλοιπόγησε Χαίρας 

ον ἴω ! ) λ 9 λ γνς ὶ ς ἢ ρου δὲ τῷ Θεῳ τῷ διδὸντι πίω) αὐτί «σουδγεὺ εχσέρ ὑμὴμ ἐν Τῇ τ δυπιζι; 
ΑἹ δ Ν ἠν ν οι ἐπι] π- καρόδιᾳ, Τίτου » 07! Υ̓ μδυ “«"Νακλησιν ἐδέξατο ᾿ ασσουσδιότερος 

κε [ 9 Ι κί ΤΊΝΙ ΝΣ ᾿ δὲ ὑπώργών, αὐϑαρετος. ἐἰξηλϑε χοϑοφυμας. σϊξυεπέμα- 
ὶ » 9 - λ “ εν] ᾽ ὑαγι πὸ ΤῈ μὴ δὲ μιετ' ἀμ ῷ αδελῷον ἥ ᾿ οὐ ὃ ἐπουνος ον τῶ δ)ατίελίῳ "των κα 

λ “»" 3 ὌΝ ω Ι ) 3 ; : δια πασῶν Τὴμ φὡκκλησιῶν "οὐ μονον δὲ, ὅδλωῷ χάροτονηϑεὶς 
ε ὃ 3 ΩΝ ΡῚῚ ε Σιν. ΤΟΥ ᾿ [ ᾿ Δ Ἰῦὺ 4’ ὡκκλησιῶν σι υἐκ δῆμος ἡμ)υ. συ τῇ χάέξσι ΤΌ ΤῊ 1 ἐντν, εα 
δὰ ἄμ ὗς ὶ λ » Δ) ! ὰ τῇ διακόνου μδμη υῷ ἡμὴμ χοὸς τίου ᾽ αὐτῷ τοῦ Κυρίου ὅδ-- 5 πω, ε 

λ Ϊ 4 «ε ἘΣ ! ΩΝ Ι! ε .ν ξαν. ἴᾳ τπργυ μίαν ὑμὴν ̓ σελλόμοι ὕουτο, μήῆπς ἡμμῶς 4ὐἡιδι π. 
μώμήσηται ον τῇ ἐδρότητι του τῇ τὴ διουκονουμδύη ὑφ᾽ ἡμήὴν, 

᾿ ΤΙΣ πὸ ᾽ Ι Ι 9 ᾿ ᾽ ν ΩΣ ᾿φεονοουμὴνοι κω λον οὐ μιον() ἀῤφψχοιοι Κυρλου,δλλα κὶ ἐγω-- ἣν ριον; 
᾽ ὡς Υ͂ ᾿ » »ν ν᾿» κε ᾿ξ... 7πΠ0Υ δ ϑροθπων. σϊλυεπέμ ψα μδυ , αὐτοῖς τὸν αἀδέλφον ἡμῦμ, 

ὰ » ΜΝ ᾽ Ω Ι ἐδώ 2 οὐ ΟΨ ἐδοκεμαώσο μὴν ον πολλοῖς πολλακές «σου! ον ὄντα, νιοὶ 5 
Ν Ι ! ἌΝ 5 ςε ἰϑ ἢ ς πολὺ «σοὺ δδηοτερον, πέποι.ϑήσά πολλη τῇ εἰς ὑμᾶς . εἰτε ιχσἐρ 

΄ τοῦ, ΟΣ τΝδλν λ ὙΠῸ Ὁ λει ὦ Τίηϑυ, κοινῶνος ἐμκος (Ὁ εἰς υμὰᾶς (ὡνδοος, ΕἼΤε ἀδέλφοι μων, 
νι ἢ Σ δ [ ὶ “»“ἷ 5} ἦΝ ἢ δυτοςολοι ὠκκλησιῶν, δόξα Χραςοῦ Τί οὐ ἐνδάξιν τῆς ἀγα-- 

" ον νὸς υ ᾿ ε  ςε Ὁ 3 3 λ» πῆς ὑμῶν, τ) ἥμων καυχήσεως Κορ ὑμῶν, εἰς αὐτοιΐ ἐνδεί. 
᾿ λγ 2 Ι ᾽ Ὁ αὐοῦς, Χο εἰς χυϑϑστζυπον τὴν ὡκκλησιῶν. ἡ Σ΄. 

ν 

η Ἃλ ἘΎ 4 « ὧν ἂ ε ἄχ; γράφειν ὑμαν" οἰσδε γὼ τίω) χυδοϑυμίαν ὑμῶν ἰοὺ ιχσέρ 
- Ο Ὁ“ , ς Ἵ νι ν 3 ὑμῶν καυγωμῶῃ Μακεδὺσιν, ὅτι Αγαγα “«οεσκ δα ςο Στὸ 

! ε 9 ε τὸ ὩΣ ᾽ 2 σέρβισι!" κ 0 δξ ὑμῶν ἕλος ἠρέϑισε οι; πλείονας . ἐπέμαα δὲ 
τλ .: ε ἐν οὐ τς 5 δ᾿ ζὅν᾽ ἀδελφοιὶ " ἵνα μὴ ὁ καύχημα ἡμῶν ᾿χσέρ "μῶν κε-- 

“5 » Ἷ [ Ψ λ ἡ] , νω δὴ σνἼῳ μέρει ζυτω »"γα. Κᾳῦτος ἐλέλον, χορεσκδυασμμένοι 
χὰ ες ἢ οἡ 2 ΓᾺ 8. ς ε ω ΤΕ" μυηπῶς ἐῶν ἔλϑωσι σίὼ ἐμοὶ Μακεδόνες. Ο εὕρῳσιν υμᾶς 
3 ὯΝ ς “ ε ε. Β ἀπουρουσκϑυσςους, κα ταιαιυϑ μδω ἡμεῖς, (ἵνα μή λέγω μδυ υ-- 

ἱ 



ὁ αἰῶγος. ε 

1 χορηγήση, ἃ 
σληθωυέι τ 

στορὸν ὑμδδ, 

Ν᾽ αὐξησή. τὰ 

ὼ δὲ Οἷς λοι-- 

ποὶς αὐδιγρά- 

ὅγ1. 

.-Ἰ 

᾿ «δα ζασιν 
ἜΑ 

φοις δυκίικα 

ΓΟΡΙ ΘΙ ΣΟΚΙΟ ΡΎΗΝ Ὁ. Β΄... τὰ 
΄“Ν 3 Ὁ ς- Ι { 'Ψ ] υὴν “» μεῖς.) ον τῇ ι'χσοςοίσῴ ταῦ τη τῆς Ἀοιυγήστως. Αναϊκολον οι 

ξ ! αὶ μῶν 3 ᾿ «“ Ι “ ἡγησοι μου “Φοωῳκαλέσωι ζὅσ' αδέλφοις γὼ χυϑοξλῦϑωσιν εἰς Ἐ -“ ; Ι 
ϑι ν ὑμαξ, "Ὁ χυδοκοωυταρβτηίσοωσι τίου χοδοκατηήελμλυίω ὀχομαν 

ς ὯΝ ! ε ΄ Ἂ ς ε 3 ς ὕμων, ταὐυ τίου ἐτοίμω 8) οὕτως ὡς δὐλογίαν, Καὶ μη» ῶώρῃ 
ἴω λ ἄτα ῖ Ὰ 

πλεονεξίαν . ζυτο δὲ. ὁ απείρων Φειδὸυδύως, φάδομϑυως Καὶ 

ϑεξ σφ᾽ τὴ ὁ «σείρων ἐγ δ) λογίαις. ἐπ δ) λογίας καὶ ϑεο ἐσ. ἕ- 
Ι ἧς ὋΣ ο ο ἢ δὶ 9 3 χαςος Καϑως χυδϑαιβεῖται τῇ καρδίᾳ, μυὴ ὧκ λύπης ἢ οἷΖ ἀνα Γ 

Ξ ἱ 5 ἂν δ «1. Ὲε ἡξκ ὐχς χης ἱλουρὸν γὉ δοτίευ οὐ γουτῶ 0 Θεός. Δωυατὸς δ 0 Θεὸς πῶσων 

χώραν ζυθδοσεῦσωι εἰς ὑμᾶς. ἵνω ἂν παντὶ παϑϑογε πᾶσον αὐ-- 
" ἐπι ἂνν Ἶ : 

ταρκειαν ἐΛϑντές χυδιοσεύητε εἰς πὰν ἔρρον ἀγαϑον, καϑυὺς οἕ-- 

λθαγῆαι, Ἑσκόρπισεν : ἐδουκς ζις πένησιν 1 δυχοιοσέλυη ΕΟ 
μδ 4 εἰς ῴ αἰωνω. Ὁ δὲ δ) ιχορηγῶν πσέρμα τῷ ἀππείρόνπ, 

Ὗ λ ᾿ ἕο) αρΤΟΥ εἰς δρῷσιν Δϑρηγήσου!, "ὰ Ἴληϑύναι ζ ασθρον ὑμῶν, ὃ 

ἸΈΣΥ͂ΣΝ "ἡ αὐξήσω ζῷ “πυνήματα ἃ δεκοιοσίάθης ὑμῶν" εν παντὶ ἥλιος 
ιζὸ μᾶνοι εἰς πὰ σαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργούζεται δύ ἡμῶν 64-- 

ὙΠ ΄ν { ς τυ Ν χαριςίων πὸ Θεῳ, ὅτι ἡ διακονίᾳ, τῆς λειτουργίας ταύτης “ μ9- 
3, ἃ ΄ν ς ε 3 γον ὅ 1 ζοξοσοναπληρουσο ᾳ ὑςερήματα ηἷμ ἀἱγίων : δλλα Ω 

χυδιλοσεύουσον διαὶ πολλῶν δὐχαριςίῶν Ιῳ Θεῳ Σ διὰ Δ δοκάμνη ς᾽ 
τ ΄ Υ 1 ὶ τ οᾶ|Εενὶ δος ἃς: Τῆς διακονίας ταῦ τῆς δοζαἰζοντες τὸν Θεὸν οὐσὶ ΤῊ τ Χυσταγ" Φ 

ὁμολογίας ὑμῶν εἰς ἡ δ απέλιον τοῦ Χραςοί, (ᾧ ὡπλότητι τῆς 
κοινωνίᾷς εἰς αὐτοις "Ὁ εἰς παύτας (ὃ αὐτῶν δεήσῳ ἰὑχσέρ ὑμῶν, 
οὐ χιποϑοιώτων ὑμᾶς δια ἢ ὑπρξωλλεσοων χαῖραν Θεοῦ ἐφ 

δι ἝΝ ὔ :ὰ 3 ον ᾽ 9 ΄ν ὑμῶν. χάρας 2 Ἴῳ Θεῳ οὶ Τῇ διϑ εκ διηγη τ ἀμ δῶωρεῷ. 
»,ἋᾺ ΤΡ 3 λ ἕν, ωϑ π Ὁ ἢ Ι Αὐτὸς ἢ ἐγω Παυλος “ ακαλ ὑμας διέ τῆς χυθφιοτῆ-- 

τὸς καὶ οὐ ζιεροείως Τῷ Χραςού. ὃς κί χσοϑόσωπον μδρ (πεινὸς 
2 ε΄» ) Ὶ ᾿ 53... Ν 2 ς “Ὁ “ δὶ λ ᾿ ᾿ 3 ον ὑμῖν͵, αὐτῶν δὲ ϑαρρὼω εἰς ὑμᾶς. δέομαι ἢ πὸ μὴ “ϑων δ... 
ἥ σοι! τῇ ΄σῴ, ἢ λογί ἡ σου! οὐ! ενας Ὅοις βῆ στε! Τῇ “τέο! σά, ἡ λογίζομαι τολμήσοιμ γας ἀρ μα 

! ε "ὡς ς Ι ἐδες λ ἕομδρμοις ἡμᾶς ὡς κι σαρκῶ τϑαποατοιυτας "ον σονρκ γωρ 
φἰϑαποωτοιίτες,: καὶ σοέρχῳ ς»ρατευόμεϑα ἃ ΟἿ ὅπλα ὃ ςρα- 
τείας ἡμῶν οὐ σαιρκικοὶ, ἀλλὰ δωυατα τῷ Θεω χοὸς καϑαϊ- 

ν ς Ι ' ἐν ἡνοθ βέσιν ΠΕ  Ρ λαν γ» λθγσμοις κι τροιτες κοῦ πὰν ὕψωμα 
ἐποιρ ομδρον {δ Τῆς γνώσεως ΤΩ Θεού. κα] αἰχμαλωπζοντες 

νὰ ᾽ ε σοο 3 ς ΜΞ; σον νόημα εἰς τίου ὑπακοίευ τῷ Χραςού ων ἑτοίμω ἔχοντες 
9 οι ΓΝ Σ σο ς Ὁ ἌΡ ᾿ ! 
οὐ δῴνησοι ποσοιν᾽ χρακοίω, ὅταν σληρω δὴ ὑμῶν ἴς ὑπακοή. 

ων, 

" 

- νι- ὡ αὐ δα 

Ῥωμ. 8.0 

ὠκκλησιά ς1-- 
χοι λε.Β 

Ὑὐν ρια, Δ 



Ἐφεσ.ο).Β 

ἑερέμ.. 
αικορια. Δ 

Γεν.γ.Ὰ 

. 62 ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ 

(κι χοδόσωπον βλέπετε; εἴ τις πέποιϑε! ἑαυ], Χραςοῦ ἐῇ, 

τ λογιζεῶω πόλιν 6 ἑαυτοῦ. ὃ γε χκαϑῶς αὐτὸς Χραροῦ, 

οὕτω "ὦ ἡμεῖς Χραρού. αν τε ΝΣ κοὶ αϑιουύτδον , καυχή- 

σώμα φϑὰ τῆς ὀξοισίας ἡ ἥμων, ἡς ὑδῶκεν ὁ ὃ Κύρμος ἡμᾶν εἰς 

οἰκοδὲ μίω,δ “Χ εἰς καϑαιρέσιν ἀρ “κ ̓ αἰϑκιυϑήσομαι, ἱγᾶ 
μὴ δόξω ὡς ἂν ὠκφοῦειν ὑ ὑμᾶς διαπὴμ ὐιρολῶν. ὃ ὕχι με , μδὼ 

θλμκολαὶ φνοὶ βωρειαι ΚΟ ἰρωραὶ, ἡ δὲ αϑϊροισία. τ τῷ σωμα-- 

τὸς ἀϑενής, ὩΣ λόγος οἰξουϑενη μόρος Ὅτ λογιζεεδτυ ὁζοιου- 

ἥος, ὅτι οἷο! ἐσμεν ῳ λόγῳ δὲ οἰ χιςολῶν αἱ ἐπὸ ντες. ζριοῦτοι Καὶ 

εδῥόντερψ ἐργω. . Οὐ ἮΝ Ὁλμῶμδυ ἐϊκρίναι ἡ ή συιρῖναι ἐαυ-- 

τοιζζισι τἧμ ὁ ἑαύυτοις  (ὑ ιαινόντων᾽ ἀλλα αὐτοὶ ὧν ἑαυτοῖς ἑαυ- 

τοι! μέφώνπτες, ἣ ἡ συϊκρή κρίνοντες ῥαυτοις ἑαυτοῖς οὐ σζιυιουσιν" 

ἡμεῖς δὲ ΟΝ εἰςζα ἀ πε νι κριυχρίσομμέϑοι, ἀλλα" μω 70 μέφον 

Τῷ κανόνος οὗ ἐμέρασεν ἡμῶν ὁ Θεὸς μέφου ἐφινοέοϑιι ἀχϑα Ἂ 

ὑμῆμ", ου ϑρὼ ως ἐμ  ἐφικνούμϑροι εἰ εἰς ὑμᾶς, υὐσυερεχτείνομδι κὁ ἐ- 

αὐτοιζ᾽ ἀχθι )ὃ καὶ Ὁ ὑμῶν ἐφϑασουμδμ ὁ ον "πυ Ὁ δαηελίῳ σ ΟΣ 

᾿ τοῦ, ὁ τῶν εἰς ᾧ ὦ ἄμετρα καυλ μδυοις ον δλλόχθλοις κόποις, ἐλπί- 
δὰ “ ὃ ὌΡΝΩ αὐξανομδρμης δ πίςεως ὑμῶν, ον ὑμὴν μεγαλιυ- 

ϑέύωαι κι τὸν καγόνα ἡμὴ εἰς φἙκοπείω, εἰ τὰ ᾷ υὐπσερέκεινα ὑ- 

μὴ δθατἰελίσοις, ὅκ ον ἀλλοτθίῳ κανόνι εἰς ἕ ὑλοερῳ ΓΟ 

" χήσοιοϑαι. Ὅ; ὃ  καωχωμῆρος -Ψ Κυδάῳ καυχαόϑω. ου , Ὁ ὁ ἣ 

ἑαυ: σίλυίςτν, ὠροεῖνὸς 6:1 δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύρκος (ψίςησιν. 
ὄφελον ἀὐείχεϑε μου ὑμικρον τὴ ἀφροσῶρη᾽ ἀλλα ἀὐέ- 

λϑϑὶ μϑυ" ζυλὼ »δὺ ὑμας Θεοό ζάλῳ' ἡρμοσοιμίευ οὺ ὑμᾶς 
νι ἰὐδδὶ, παύρϑενον ἀγνίω πὐοαςήσοι τῷ “πὸ Χραςω" Φοῦδεμαι 

ὃ, μή πῶς ὡς ὃ ὀφις Εὐαν ὀξηπαίτισεν ον» τῇ πανουργίᾳ αὐ, 
οὕτω φϑαρηζα νοήματα ὑμῶν, πὸ τῆς πλοτητος τὴς εἰς τὸν 

Χραςον εἰ ἰμδυ »»Ὲ 0 ἐρχόμδιυος ὦ ὠδλλον Ἰησου κηρύοσει ὃν ἐκ ἐ- 
κηρὺ ἰδ, ἡ ἥ πνέυμα ἕτερον λαμμῥᾶνετε ὃ δ ὑκ ἐλοίξετε,ἢ δ) α[-. 
γόλιον τερον , “Ἢ ἐδέξαϑ, καλῶς ἰμείχεθε. λογίζομαι » 
μηδὲν ὑσερηκέναι ́  αὐτο λίαν Σπορόλων. εἰ ὃ Ὄ ἰδιώτης τί 
λόγων οὐ τῇ ἢ γνωσέ ΩΝ ον παντὶ Φανερωϑέντες ΩΨ πᾶσιν εἰς 
ὑμας. Η ἀμδοῖίαν, ἐποίησοι, ἐμιαυν (πεινῶν ἵγα ὑμεῖς 'ς ὑψωϑη 
τε ὅτι. δωρεῶν ὁ Ὁ ς Θεοό ἀμ ὅλιον δὐηηελισοίμέου ὑμιν;ώλλας 

Ι αἰαι ϑῆσο.. 

μα. ἵνα δὲ μ. 
α.ε. Ια 

2 στ μὰ σιν. ιᾳ 

1 μικρογῖς ἃ ἀ- 
Ι 

Φροσίωη(. {.ε1ἃ 
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ὀκκλησίας ἐσύλησε, λαξων ὀψώνιον, τσϑϑς τίω ὑμῶν διαυκοΣ Ὁ 

γίαν. ἢ πορὼν τεθς ὑμᾶς καὶ ὑρερηϑεὶς, ου κατεναρκησον οὐ: ΚεφιβιΔ 

ὑμῶν. ἢ. δενόρ' ω ὀγϑὺ ὑςέρημα μβοὺ τυξοσοινεπλγίφφσοιν οἱ ἀδελφοὶ᾿ ἐλ- ΕΤ 

ϑοντες Στὸ Μακεδονίας" Κα ων παντι ἱ ἀξαρὴ ὑ ὑμαν ἐμαυτὸν ἐ- 

τῇ βήσοι, κοί τηρήσω. ̓Εειν ἀλήϑηα, Χεκροὸ ς .Ψ ἐμοὶ, ὅτι ἡ καιύ- 

“σις αὗτη οὐ σφεα αρμι εἰς ἐμέ ω Όις κλίμασι ΦΑ χἂϊ- 

ας. δια: ὅτι ὃ ἐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἰδὲν. ὃ δ “ποιῶ υ (δ ποιή- 

σώ, ἶνα ὀκκικόλγω τίου ἀφ ορμίω Τὴν ϑελόντων ἀφερμίω, Ἷ 
ΩΨ ᾧῷ ΠΕΡΙ ς εὐρεϑωσι καϑῶς Κρ ἡμεῖς " Ὧ) γῶρ ΤΙΝ Ξ 
ψευδαπόςολοι, ἐργαται δόλιοι » μεταρριμαζεζομδιοι εἰ εἰς Ἄστο-- Δ 

σολεῖς Χραςού' κὶ γ, οὐ ϑαυμαρον" αὐτὸς ) ὁ 0 κάψα: ξέν. ὦ 

μαπζέται εἰ εἰς ἀπξελον Φωτὸς. Ὁ μέγα οι εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐ- 

τοί πὰρ υμεαδενάνι ὡς διάκονοι διχαιοσίωνς, ὧν Κ τέλος 

ἔςο “ᾧ αι ἐν αὐτῶν. Παλιν λέγω, (μι η εἶς με αὐῆϑω αφῷρο- 

γα, ἐβ)ο εἴ ᾿ μήγε, κὰν ὡς ἀφρονα ἀἰχαιὶ με, να, μακρὸν κα-- 

γω καυχήσωμαι) ὃ 0 λαλώ, ου ̓ λαλὼ κοῇ Κύρκον, ΝΝ ὥρων 

ἀφροσῶωῃ, ο»Ψ ταῦτ ἡ ἢ υὑτυςεῖσέ Φ καυχήσεως. . Ἐπεὶ πολλοὶ 

κριυγῶνται “ἂν τ γί σαιρκαικῴγω ΠΟ» χίσομαι. ἡδέως ). ἀὐέ- Ε 

χε τὴμ ἀφρόνων : Φρόνιμοι ὄντες " ἀῤέχοῦε ΕΣ ΕΊ τῷ ὑμας 

καυταδουλθί, ἐἰτις κρτροϑι4, εἰ πς ΨΑΜΜΕ ΑΝ, “ (ες ὁ ἐπαγρέται, ἐ 

ζες ὑμας εἰς τυδϑσίωπον δέρει" ἊΝ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἱέμεῖς 
ἠϑθενήσοιμδυ: .Ψ ῷ οἢ, αν ΐες τολιλα (ῳ ἀφροσίϊυ λέγω, ἡτολ 

Ὕ - μω κα γῶ" "ἐζραρί᾽ εἰσι χῴγω" ἱσραηλῖται ἀσι, κάγω 'απερμα 

Αθεραμ εἰ Εἰσί χᾷάγω' διάκενοι Χρκροὸ εἰσι( ὔραφρς γῶν λα-- 

λω) ὑσρ ἐγω" αν κόποις αἰξκοσοτέρως ον πληγαῖς ὑσιρ- Ζ 

(αλλούϊως. ον Φυλοικοὺς «Ὁ κατοτέρως, ον ϑανάτοις πολλά:-- 

γ4“ς. υὑτοὺ ἰουδαι ὧν πεντοίκς᾿ τεασουροίκοντοι αὔνα μίαν ἐλφῳ-- σα ἃ 

(ογ- "σϑλς ἐῤῥας διϑίω, ἅπαξ ἐλιϑαώϑέω, χτϑίς᾿ ἀναυαγήσοι, Τραΐξ.ς.Ἑ ᾿ 
Γραΐξ. ιο].Τ' ὩΝ νυχθήμερον ἐ ἐν τῷ Ὁ βυϑὼ πεποίηκα οὐδοιποθῥαις πολλάκις. κιν ἐμ ἢ 

διωυοις ποταμῶν, κεν δέυοις λῃήφῶν, κανδέιιυοις ὡκ νυ σις, χέν- 

δε οις ὡς ἐθνων, κανδέμυοις ἐ ἐν πολά, κάνδεμυοις ἐ ἐν ἐρημίᾳ, ρας 

δυνοις ἐν ϑαλαδτῃ, κανδέιυ δὶς ἐν ̓ψευδαδελφοις: ἐν κόπο "ὦ μό-- 

δι ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ 0 ὴ δεν η,ἐ ἐν γηςείαις πολ-- 

λοίκές, ἐν ψυχή "ἡ 1.) γυμνότητι ᾿χωρᾶς ̓Ξ φουκὸς ἡ δ) ισυςασίς Η 
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μεὴ χοιϑ'. ἡμέραν, ἡ μέραμνα πασων ἕ: ὀκκλησιῶν. ες ἀδϑεν, 
καὶ ὑκ ἀϑενώ ; πὶ τς σκαυνδαιλίζεται, Κα ἕως ἔγω πυρουμα ; " 
χριυνχααὶς δέει, τα τὴς ἀσϑενείας μου καυχήσομαι. Ο Θεὸς καὶ 

πουτηρ ἢ ΤΡ Κυρίου ἡμὴ! ἰησοδ Χοαςοἕ οἰδὲν. ὁ ὁ ὧν δὐλογυτος εἰς 

Οις αἰῶνας, ὅτι 8 ἐ ψεύδομαι." ων ΤΡ γδι ἰν ἐθναυρ χῆς Αρί- 

τὰ Τα βασιλέως ἐφρούρει τίω Δαμασκίευων πόλιν πιάσαι 
με ϑέλῶν, ὦ δια ϑυραδος ον σουρ αν ἐχαλοιοδδίωυ ΓΙ ΤῸ ταῖς 

θυ ὰ ὁ ὄξεφυρον ταῦ χεῖρας αὐτῇ. 
(Σ ᾿Καυχα θαι δὴ οὐ συμφέρει μλοι" ἐλδύσομαι Ὦὦ εἰ εἰς ὀπίασιας 

χ ἡ Ἀτοκαλύψάς, Κυρίου. Οἷσὰ ἀύϑοϑοπον ον» Χοαφω τϑ69 ἐη: 

δεκατεασούρῳν (τε ἐν σωμώτ,, ζῶ οἰ δου" εἴτε ὀκτος ἥ' σώματος, 

ἐρκ οἱσὰκ. ὁ Θεὸς οἶδεν )ωρπαρῆυτα ῷ Οιοῦτον ὩΣ τεάτου οὐ-- 

ρανοό᾽ Ω οἰ δα ἠὸν ζφιοῦτον ἀύϑορπον, (ἀτεὲ ἐν σώματι, ἀτε οκ-- 

τὸς τῳ σώματος, ἐκ σἰόα ὃ Θεὸς σἰδεν, ) ὅτι ἡρπαγν εἰς  πα- 
δα δέσον, ὦ ἡ: ἡκουσεν ἀῤῥητα ῥήματα, ὼ ὧκ ον ὀὐϑοθόπο λοι-- 
λήσει. υὑχσὲρ Ὧ Ουιούτου καυχήσομαι, ὑπερ δὲ ὑμαυτο οὐ 

Β καυχήσομαι, μή ἐν ταῖς αεϑενείαις μου. ἐαν » ϑελήσω (τ 
᾿ 

δ σίρόθσαν ὅχ εἶσομαι ὠφρων ἀληϑέαν γὸ ἐ ἐρῳ. Φείδομαι δὲ 

τ. ες εἰς ἐμὲ λογίσηται Ἰχσερ ὃ (λέπει μιᾷ ἢ ἀκοὺς τί 1 ἐξ ἐμοῦ. 

Καὶ Τῇ ἢ ὑπερβολῇ τὰ ἀποκαλύψεων ἣ 'γα μὴ ὑπξραιοφμαι, 

ἐδοϑν ὧν σκόλοψ, τῇ Τῇ βὰς ον ἰ ἄπίελος σουτοιν, ἵνα με κολοιφίζῃ, 

ἵγα Κη  ὑπραίρωμαι. ὑπέρ Οὐτω τϑὰς τὸν Κύρμον πουρεχάλέ- 

σοι. ἵνα, πος ἃ π' ἐμιοό- ῶ ὦ ἄρικα μοι, Αρκεῖ στ! ἡ χαέθας μου; ἡ 

“κ διϑαμίς μυ ἐν ἀδϑενεί ῷᾷ Τολέουται. Η δέκα οι ὁ μάλλον 

δώαμας Τὰ Τῷ Χραςού. διὸ δὐδοκῶ ἐ 4 ἀϑενείαις, ἐν ὕξρεαιν, ἐν 

ὀἀμαίκοις, ἐν διωγμοῖς, ἐν ρεγογωθίαις ὑπέρ Χραςοΐ " ὅταν “Ὁ 
ἀσϑενώ, τὸ τότε δαυατὸς εἰ εἰμι. Γέρονα ἀφρων καυχωμῆμΘ»" 
ὑμεῖς ΑΝ ἰωαίκα προ κῆ ἔγω ̓)ὺ ὠφειλον ὑφ ὑμὴν σξμυ στεαὶ᾽ 

δὲν γοὺ ὑρέρησει 7 ὑπέρ λίαν ̓Χπορόλων, εἰ ῶ δὲν εἰμ. Ὁ μὼ 

Δ σημέία “ 5 Σπυρόλε κατειργαιεϑη ἐνύμιν ἐν παση ὑπορμονῇ, ἐν ἐπ: 
μείοις Ο τέρφισι γ ὁ δαυάμεσι" { γα ὄδιν Ο ἡδηϑυτεὺ ὑπέρ τας 
λοιποι ὑκκλησίας Εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγω Ε καιτενόυρκησοι ὑμὴν; 

χαρίσαοϑε μΑϑι Τ ἀδικίαν ταυτῆν. ἰδοὺ λίπον" ἑγοΐμως ἔγω ἐλϑεῖν β 

θοὸς 

, 
Ι καυχήσομαι ἐν ταῖς αὐϑενείαις μέθυ, ἵνα δἰ λισκηνωση ἐ ἐπὶ ἐμὲ ἥ 

ζυ ἡπερλίαν. Ιδ.15 

γζῦπ.α, ε. ιΚ 
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πυϑϑς ὑμαξ, αὶ ὁ καταναιρκήσῳ ὑμὴμ. ἐγὸ διῶ ὦ ὑμὴμ, Ν 

ὑμαζ' δ ἐγ ὀφείλ αι τε ἐνκραῦν: Οις γϑνεῦσι ϑησαυοέζῳ, ΔΆ, οἱ ὡ ̓ 

νεὶς Ὅς τέ ΤΕκμσις. Ἐγωδ ,ἥδισο δαπαϑήσω κος ̓ὀκδαπτινηϑήσο- 

μαι ὑπέρ τω ψυχῶν ὑμὴν, εἰ Ἂ ἡ αὐ εοσοπέρς ὑ ὑμᾶς ἄγαπων, 

ων αὐγαυπώμαι. σω: 5 ̓ ἐγω οὐ ὁ κατεξαρησοι ὑμας, ων υ-- 

᾿ἰδουυ α...ιια 

μι Α 

1! 

παρχῶν πανγουρηος δὲ δολωὺ ὑμας ἔλαξς ΟΨ. τβύη ᾿ ἴινα, ὧν ἀπέςωλκαᾳ 

ἡσθθς ὑμᾶς, δὲ ἴω Ὁ ἐπλεονόκτησοι ὑμᾶς; χϑὐρεκοιλέσει ; Τίτον, 

καὶ σἰλυα πέλοι Ν ἀδελῷον "μήτι ἐπλιεονέκτησεν ὑμᾶς ; Τίτος; 

οὐ τῷ οὐυττὸ πνόύγματ αἰ επειτίσειμδρ : ; οὐ "Ὅς αὐύποις ἰχνέσι; 

Πάλιν δόκεῖτε ὦ ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεϑα: κατενώπιον τοῦ Θεού 

- Χοαςῶ λοιλουμὴν, ᾧ δὲ παῦτοι νἀγαπητοὶ, υὑποέρ Ὡς ὑμὴμ 

οἰκοδὸμης. φοξοὖμαι » μηπῶς ἐλϑων οὐχ διοις ϑέλω εὕρῳ ἑ 

ὑμας πάγω ̓ δρεϑῶ ὑμῶν δὲ ϑέλετε' μή πῶς ἐρεις, ὅλοι, ϑυ- 

μοὶ, ὶ ἐραϑεῖαι, κὰζαλαλια!, ψιϑυρασμοὶ, φισιωῖσέε, ἀκαταςεις- 

σία μη πῶλιν ἐλϑοντα ΜΈ (ἀπεινωώση ὁ ὁ Θεὸς ΤῊΣ χοοϑοὺ ὑμας : 

γ ἡ πενιϑήσω πολλοις " ἢ «φερημδιτικότων, Ο μὴ μετανοησουύτων 

ὦι τῇ τὴ ἀκαϑαρσίᾳ ̓  πορνείᾳ Ὁ ἀσελγείᾳ ἡ ἡ ἔωεαξαν. β 

"Τεύτον Φόπξ Ὁ Έρχό(δὶ τϑϑς ὑμαρ' ΠΡῸΣ ει τη δύο μὸρ- 

τύρων και χιὼν ρα ϑησέται πον βημα. ̓χϑϑϑείρηκαι κ' χοθολέ- 

γω ὡς φὔρων ἢ ὃ δεύτερον, κὸ ἀπὼν γαυ γραφωΐ Ὅς εϑημδρ- 

τηκὸσι (( ἐΟις λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλϑω εἰς τὸ πίλιν, Ὁ φεί- 

δορὰ: ἔπει ὶ δοκιμίω ὁπ ΤῸ ον ἐμ λοιλθιίτος ΧΡ ον ἢ ὃς 

εἰς ὑμας ἐκ ἀώϑενξι, διὰ δευυωτεῖ εν ὑμῶν " ΚΟ ΣΡ εἰ ἔαιυ- 

δ) .ϑὴ ὧξ ἀσθενείας, δλλα ζι Ομ δαυάμε ὡς Θεού. ΗΝ ἡμεῖς 

ἀεϑενοῦμὴν ὁ ων ὐπὸ, ἀλλά ι ζισομεϑα, δίκα " ἀυπὸ ς "ἢ: ᾿λιμάμεως 

ΘΕ5 εἰς ὑμας. “Ἑαυτοὶς  πειροίζετε εἰ εἰ ἐσέ ον τὴ ἢ πίςη,ἑαυτοις δὸ- 

κιμαξέτε.ἢ ἡ τ). ὀΖιγνὼ σκέτε ἑαυτοις, ὅτι ἴησοις Χρκρῦο ω ὑμῖν 

β ὅξιν: "Εἰ μὴ γι ἀδόκεμοί ἐςέ. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνωσεώϑε δι πἥμεις Ξκ 

1 δὐχόριεαι. ἢ ἐσμέν ἀδόκιμοι. εὐχομαι ὃ χσθϑς Ὧ Θεὸν μὴ “ποι σθαι ὑμας 

κακὸν μηδέν᾽ οὐχ ἵγοῦ ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμδῳ Ν ἀλλ᾽ ἵγω ὑ- 

μεῖς Ἢ κρυλὸν ποιῆτε ἥμεις δ ὡς ἀδόκιμοι ὠμδυ: οὐ ἊΣ δεωά- 

μεϑοι τι τὴς. ἀληθείας, εἰλλ᾽ ὑπέρ τὴς ἀληθείας. Χαϊ
ρομὸν 

γαρ ὅταν ἡμεῖς ἀϑενῶμδῳ ; ὑμεῖς δὲ δαυα τοὶ ἡ ἥτε. ζῦτο5 ̓ καὶ 

ἰκιυκον πὶ Υ ἡμίν καταρτισίν. δια ῦτο ταῦτα ὠπων γράφω, 
Ε.1. 

ἃ. Κορ.Ια.Ζ 



ἘΣ νι, 
ἘΠΈΣΤΗ ΠΡΟΣ ΞΚΟΟΙΡῚ Β. 
ἵγα πορῶν μή Σποτόμως χρήσωμαι κτὶ 5 οἰξουσίαν ἰεὺ ἐδῶ β 

κά μμοι ὁ Κύρμος εἰς οἰκοδομΐωυ ὅκ εἰς κα ϑομρέσιν. Λοίπον. 

ἀδελφοι, χαίρετε, κατορίεζεῶ, «"οωῳκαλειαϑε, "ὃ αὐὐὴὸ Φρο-- 

γᾶντε, εἰρίευ δ εἴ "ἡ ὁ Θεὸς ὁ ἀγώπης ᾧ εἰρίεϑης ἔστι μθ᾽ ὑμῶν. 
ῬωμειςΓ τιον ! ; [ ᾽ ὁ κα Ι » ! ς φ"ὡς 
ἀρὰ Αασασοιοδε ἀλλήλοις ἐν αγέῳ Φιληματι. ἀασαζοί) ὑμιας οἱ 

ὯΝ μος “δ ΄ τ' « | Ι στὴ Ι! ςε 1 

Θεξ, νὰ ἡ κοινωνία Ὁ ἐἱγέτ πνεύματος μῖ' παντων ὑμλ. Αμίω. 

Πρὸς Κορανϑίοις δευτέροι ἐγραφη Σσο Φιλίπαων ᾧ 

Μακεδονίας, διὰ Τίτου καὶ Λουκά. Ἐν σίχϑις Φζ. 

ὙΠΌΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡῸΣ ΓΑΛΆΤΑΣ 

Ἐχιςολὴς Παύλου. 

δ κϑγρεξ» ΑὙ ΤῊ Ν ἔιςερλ4 πὸ Ρώμης, δωροικως αὐνηους ἢδὺ ᾧ διδοίξας: 

γπϑῖν᾽ ἡ δὲ σσρόφασις Ὁ χιφολὴς αὕτη. δὲ δουηθὲντες καλῶς οἱ Γαλοται πο δε: 
ἡ, ἂς . τῷ ϑὀἰποςύλου, χαὶ πιςεύσδωτες γνησίως εἰς Ὃν Χ οιςὸν, ϑἰποδὴ μήσδμηος ὅ᾽ 
[Ὁ δ Ὁ σιοςύλου ὑφηρπαοϑησὸμ κροὶ πίνων, ὥςτε τὔξετεμϑξοϑαι . ὐτα “οἱ- 

Ἂς ΟΣ ) δδ μὼ μαθὼν ὃ Ὡπύςολος,γρώφ 4 ποδὸς ὐὐθιυς, καὶ πσοζπον υϑὺ μρτυρᾷ αὐ-- 

“οἷς ἷξ ὸ ἧς εἶν πίςεως, καὶ γνησίας εἰς Χ ριςὸν δι αϑέσεως " μέμφεται δὲ ὡς αὐοήποωυς πσδα- 

ξανζς, χαὶ μεταξαγλονϑροις ὐδθιζ' ἔπειτα διαλᾳ μίανᾳ τὐϑὶ τῷ νόμου χαὶ τὴς καὶ ὧν Α- 

ἀρᾳαμ, πίςεως, καὶ οἰποδεῖκνυσιν ἔκτεζούνόμου, ᾧ Γ᾽ γωυ αἰ τῷ Αὐρῳαμ, »ΘΛΛηΡρή-- 

᾿ σας ας, μέρα χροΐ δὲ δόοϑαι πίω σκιαν "ὦ " τὐδ ηομζωῦ, χαὶ ὥργέῖν αἰϊ λοιπὸν τῇ τῷ 

Χριςοῦ ϑὐδοισία. χοὴ οὕτως δ΄ποδειζας, τ οοι γἐλλῴ λοιπὸν ανηοῖς, μηχετὶ πσολσέχφνζοις 

ἐπατήσωσιν θὰ ἀκἄλλον ἔχεοϑαι τῆσω Χ διῶ πίςεως, χὰ γυνωώσκχφῳ ὅτί κἡὶ ὧν Χ δλφῶ ϑρις 

Καιταργει τέο χτ' (ὐῤκα «ὐδετομιζου. καὶ οὕτως πώλι εἰς ζ ἢ πϑραινέσοις, χοὴ διδοίξας τε. 

λφοι τίω ἐχιςολίω. ' β β 

ΘΕ ΟΡ ΎΠ ΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ. ΑὙΤΈΙΝ. 

ΤΑΣ μδὲ χαδϑοίμμον χϑὶ πᾶσα ογέ δὲν ἡ ὀχ:ςολὴ θυμοί γέμει . ἰξ δὲ αὐτία. Οιαώτη: ἀγές 
δὴ 9 ! Ι Ν 5] [ Ι ! 3] : ι 3 
οἷ Ιουδα ων πιφευσὸμ τες, ἔτι τω πατρώῳ γόμω κατε χύμϑυοι,, ἐπτειστθμ πολλοῖς τὴν ον 

Γαλαᾳτία πιςῶν αἰξδατέμεοϑαι,, ὃ σοίς ατα τηρᾷν χαὶ γου μανίας . ἔπειθον δὲ λέοντες μυὴ 

δεῖν τω Παύλῳ ᾧ «θὲς χϑὴ σήκκερον Φανέντι πιφεύφ, θη μφγλονζοις ἀμφὶ Πέρον ἡ [ω- 
! Φ Ια 6 “ Δ᾽ ν τὰ "ἢ ! 3 ! . δος 

οὐνέου ( Ἰώκωθον. οὗτοι γί φασι, ΦΧ αιςο οὐϑμοι οὐ κωλυοιῖσι αἰϑ ζηο μήν . χρὴ θλη 

θῶς υδϑὲ οὗτοι συϊκαταξαἷσά χοώμϑυοι, οἕκ ἐκώλυον τὐδετομζωῦ" ὅμως οὗτοι Ὀἰποκρυκώ]ον-- 

τες τίω αὐτίαν, ὅτι δύο συϊκαταάζξασιν οὐ κω λύοεσιν, εκ, τῷ νουϑύου μόνου ἐδελέαζον αὔ»-- 

ποις εἰς τὐξιηρμάω ; ᾧ ὧν Παῦλον ἐξηυτελιζον, φάσκοντες οὐ πῷ Χριςοί θη τὴν καϑ»- 

τῶν δὴ μιϑι γιπίου" ποις δὲ φτϑὲ Πεον, αὐτο τῷ Χειςού, ἔπειτα ἔλεον ὅτι ᾧ αὐηὸς ὃ Παὺ 

λος Φαίνεται αἰλλαηο «ἴξετε μων "τί, δήποτε ὄζων, φασὶν, ὑμιαξ οὐ αἰξετέμυᾳ.“ γὸ ὁ Γ'αῦ- 
Ν : ἀνὰ Ὁ ἰδ τ ψν.: : ΤῊΝ Ὗ ΡῚ ΡΉ 9 ᾿ 

δος ὧν Τιμύϑεοι οἰχονομέκως πἰξχτέμϑων. πσθ9ς ζωτα Χ757) »φαφῳ » 191] δύθεως ον «σθ9οι- 
9 ν Ὑ Ἢ ε ᾽ 2 ϑ9ϑἩ 3 » “ β,5 

μίων αὐἱξὶ ἐκείνου Ὀὐπο τείνεται ὁ τί οὔκ ὀῤθρώπων θν το τῷ Χοιςού ὦ μαᾳϑητής. 

ς ᾿ ᾽ δ" Ι 

ἅγιοι ποΐτες.Η χείρας ἥ; Κυρλου᾽ ησοΐ Χραςοῦ, χὰ ἡ ἀγουπτη “΄ "ἡ “ἢ 
Ι 



κε Φαάλαια ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ Ε ΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, «. 

α΄ Μετὰ τὸ χωρφοίμιον, δγήγησις "ὃ ἑαυΐ' μεταφασεως οὐπὸ Γου- εαισκδνατὴς ὁ δ᾽ ἐλέγχου. 
σα σμιος καὶ ἀποκάλυψιν. ὅπ ὑσὺ κρίσιν ἦσαιν οἱ ἐν γύκερ. : 

β Περι ἃ διρυπορύκων δγημδρτυρήσεως εἰς Ὁ ὁ ὧν τίσ ζωΐω. ᾳ ὦν τ ἐλδυϑέρᾳ γυναικί τη Αεαάμι δ ξ ᾧ γησίῳ παιδὶ , 

Ὑ Περὶ ᾧ ωὩρὸς Κηφαν αὐιῤῥησεως οὐδ τῆς ὦν πίςῃ καὶ ὅκ ὑοτυπωθέντας,οὐ᾽ χρὴ δουλοῦ οϑαι γόμῳ.. 
’ ὧν γοίίω σωϊκειας. ὧδ καὶ κλῆ σις ἡμδα ὐ ἐχ ὑχύκειται «ἴδιτημη τοὶ γάμω διὰ τὸ 

ἡ ὅπ διὰ πίςεως οἱ αἱγιασμιδς, ἐδ «᾽ γόμου, Χειροῖ παϑος. 

εὖ ὅπ καὶ 0 ὁ ΑΘεσιμ ὀ οκ πίφεως ἐδιχαιωϑη εἰ εἰς τύπον ἡμδν. ι Υαογραφὴ τῆς ΚΤ' πνεῦμα ἐλδυλεείας. 

ς πὸ γομίος οὐ δυχαηδὶ δὴ ἐλέγχ εἰ» καὶ κατάραν ὅχιπιϑησιν, Απεζοπὴ ὐπὸ ΔᾺΡ ἑλκόντων δὴ) τίω αὐριτομίω, ᾧ “σϑθοπῇ “β' 

- ζω λύει ὃ Χάος. “ὡϑὸς γέων ζωϊω τίω ἐν πδίθιεη: 

ΐ Οἷπ ἐκ ἐκ νόμου δ᾽ οἷ ἐπαγζελίας ἃ ἀγαϑά.ὃ δὲ νόμος πα- 

ἘΞ ΖΦ, δ Ὁ ἡ μμ “δέ 

Η ἀρατέτῃ ΓΑΛΑΤΊΑΣ ἐπι ΚΟ ΔῊ 

ΠΑΎΥΑΛΟΎ., 

ΩΣ Ἐπ, ΑΥ̓ΛΟΣ τόρολος (ἐκ ἀπὶ οὐδρώ- 

ΝΥ σῶν, οὐδὲ δὲ λὐϑρώπου, ἀλλα δια Ϊη.-- τιτια 

ν “συ Χοιρο, ΟΜ ΘεΣ ὁ παῖς ξ' 5 ἐγείρων- 

ὶ τὸς αὐὴ' ὡκ γεκρῶν)»0 οἱ οἱ σὰ ἐμοὶ πτάν-- 

. τὰς ὠδελφοὶ, ταῖς ὀκκλησίαις ΔΤ λᾶς 

ὑ ας, ᾿χάθας ὑμῖν καὶ ᾿εἰρίευη Στὸ Θεού 

ΣΝ 2 Ὄξος ̓  παΐος, κ, Κυδλου ἡμὴ σοά Χραςοῦ 

78 Ὁ δέντρο ἑαυτὸν ̓ὑστρη δ] ὡμδρτων ἡμὴ, ὃ οηπτὺς ὀξεληται ἡ ἡ-- 

ἘΣ; εἴ ἦν ὡψέςω τος αἰῶνος πονηροῦ, Κλ α 9 ἀυ ας: “ Θεού ᾧ 

ὅος ἡμὴ,ῳ ἡ ἡ δοξα, εἰς «ἦν: αἰῶνας ἕ; αἰώνων. ἀμίω. Θαυ- 

μαΐζω ὅ ὅτι ὅτω Ὅχέως μετοτίϑεοῦε Στὸ “- καλέσοιντος ὑμας ἐν 

Ἀεδι Χραςού, ςς ἕτερον δ)αηὐλιον" "ὃ ἕως ἐςῚν ἀλλο, Εἰ Ὧν Φινές Β 

εἰσιν οἱ ορίασοντες ὑ ὑμᾶς, "0 ϑέλοντες ΜΕΘΡΙΣ ΣΝ ω δ αηής- 

λιίον 15 ἢ Χοατοῦ. ἀλλα ᾧ ἐὰν ἡμεῖς ἥ Ἰἀπελος ἐξ οὐρανοὶ δα - 

γελίζιται ὑ ὑμᾶν ποὺ ὃ  δθηηελισουμεϑοιὺ ὑμιν, ἀγάϑεμια ἔσω. Ὡς 

«αϑϑειρηκαμδμ, ὩΣ ΌΤΙ 7 πολιν λέγω εἰζες ὑμᾶς δαηελίζεται 

πουῃ ὃ  πωρελαίθετε, ἀϑάϑεμα ἔσω. Αρπ γὃ ἀύϑρωποις πεῖ: Ἃ 

τ ἢ τὸν Θεόν: ὙΡΕ; Δυϑρῶποις Φρέσκειν; εἰ »Ὁ ἐ ἔτι λὐϑρώποις ; 

ἤρέσκον, Χριςοῦ δδῦλος ὁ “Χ ον δ ἡμίω. τνωρέζω ὃ τ ὑμῖν, ὠ-- ἜΣΘΑΝ 

βκυὶ "ὃ δαηίλι ἃ Ω5 Φαηελιθενυ εἶχυ' ἐμιού, ὅτι ὅπ ἐρικν 

δ οθοπον' οὐδὲ .Ὁ ἐ έγω ὥρα Δὐϑρώπου πουρέλοιξον αὐτὸ οὐτε Γ 

Ἐ 1" 

οτος 

᾿πεζετᾷ 

δι 

μώλ 



Εφεσ.γ.Β 

Δ 

προ παν τ᾿ ῸΥ ἘΥ ΣΟ ΛΗ 
ἐδεδαυχϑέευ, Σλλα σὲ ἀποκαλύψεως Ἰησοΐ Χραςοί. Ηκούσατε 

ἮΝ τίου ἐμίω ἀὐαςροφίωυ Ἴ αν πίω ἰπδὰὶ σῷ, ὅ ὅτι χα. ὑ-- 

πα ξολίω ἐδίωκον πίω) ὠκκλησίων ὅ ξ Θεοὶ ο᾽Ὁ ἐπ ρϑοων αὐτίω, 
2) ̓ πσεϑέκοπῆον ον ππτὸ Ὁ Ἰουδασμῳ ὑ ὑπερ πολλοιρ σιωωηλραώ-- 

τὰς ον πὸ ἥνειμου, αἰϑιοτοτέρῳς διλωτῆο ὑπώρχων Τῇ: πα- 

χϑλκῶν νὰ ρα δὸ σξων᾽ ὅτε 5  θ,δῦκησεν ὁ 0 Θεὸς ὃ ἀφορίσας 

μέ ον κοιλίας μυΐϑϑς μου, Ο καλέσας δια τῆς χαρατος. αὐτοῦ, 

Χποκαλύναι ἢ δΣ' ἡδν ἀνὰ ἐν ἐμοί, ἵνα ̓ δ)αηελιζωμαι αὐδὴν ἐν Ἵ 

ἐθνέσιν, ὄϑεως - ἐ πσεϑσεινεϑεμίω σουρκι "ἡ αἵματι, ἐδὰ λύηλο: ἑ 
Οον εἰς ἱεροσυλυμα. τϑθς (ὅν. ζοϑ9 ἐμοί ἡπορόλοις, Χλλ᾽ ἀπηλ 

ΟΌΝ εἰς Αφαθίαν, κ' Ὁ πάλιν ὑπέρρενα εἰ εἰς Δαμάσκον. ἔπειτα 

μτ' ἐτή τεία ἀὐηλϑον εἰς ἱεροσδλυμα ἱσορῆσοι! Πέφον ὴ Ὁ ἐπέ- 

μεινα χυθὸς αὐτὸ ἡμέρας δυκαπέντε. ἕτερον δ ᾿ Ἀπορολῶν 

ὧρ εἰδὸν,ε εἰ μα ̓Ἰακωξον δ ἀδελφον ὅ 5 Κυρίου. Α: 3 »βαφώδ ̓ 

μὲν, ἰδοὺ ὁ ἐνώπιον γ' ἦ" Θεοί, ὁ 01! ὅ ἐ ψεύδομαι. ἔπειτα ἤλϑυν εἰς (ῳ 

κλ! ἱκατα τῆς Συρίας ς Ε Κιλικίας. ἡμίω: ̓  ἀγνοείμδῳ ὃς τῷ 

φρθϑσιώπῶ τοῖς ΤΩΝ σίαις Φ ἰουδαιας ταῖς ἐν Χραςῶ “μόνον ὃ 

ἀκούοντες ἥσοιν, τ ὁ διώκων ἡ ἡμας ἀμ" γα Ὁ ϑαηελίξιται ὃ 

πίσιν [ιὃ ποτε ἐπορϑᾳ.(ὃ ἐδοζαζον ὁ ἐν ν ἐμοὶ ὸν Θεὸν. 

ἔπειτα διὰ δεκατεοστοφν ἐ ἐτῶν παλιν Δύξξίμ εἰ εἰς ἴ μὲ 

λυμαὰ τ πλΒαρνάξα, συμιχϑραλοιξὼν καὶ Ὁ Τίτον" ̓ἀϑεξίω ὃ 5 “μὰ 

Χτοχώλυψιν, ῶ ἀνεϑεμίω αὐτοῖς “Ὁ δϑαήίελιον ὁ δ πηρύατω ἐν - 

Οις ἐθνέσι. κατ ἰδέαν Ρ ᾿ Οἷς δόκουσι οβῆπως εἰς κανον τρέχω, ἢ 

ἔδραμον. Σλλ ἐδὲ Τίτος ὁ σίϊ ἐμοί, Ελλίω ὧν » ι αίρκο δὴ 

πὐδ δ μειϑέιδαι, δια ὃ 5 Όι; πουρφσοικτοις ψευδαδέλφοις, οὐτινές 

πουρσηλϑον καιτοισκ οπῆ στα Υ ̓ὀλόυϑεραν ἡμὴ [εὑ ἐχομδρ ὡΨ 
Χράςω  [ησού. ἵ' "γα, ἡμας κατα δουλὼ φόδον οἷς οὐδὲ χορὸς ὡὥ- 

Ῥω ἄξαμδ τῆ τῇ ἀαροταγῃ Ἶ ἵνα ἡ ἀλήϑηα, ὅσ τ δ)ατίελίς δια μείνῃ 

τσθθς ὑμας. Απὸ: ὃ Ἢ δοκοιιῦτων ἔνα! τε, (ὁποῖοι ποτε ἢ οἱ οὐδὲν 
μοι διαφέρει τυϑόσωπον Θεὸς ἀύϑρωπε ῳ ἐλαμξαν ἡ)έμοι )Ὁ 
Ὁ Ι δοκοιίτες, ἐδὸν προσοινέϑεντο, δλλα ζυύνανπον, ἰδόντες ὅτι πε- 

πιςεῦμαι ΩΣ ὁ δὐαπέλιον ̓  ἀκροξυρίας, καϑῶς πεζοὶ τ ϑατο- 

μλς (ὁ (ὁ γδ ἐνεργίσας Πέτρῳ εἰς δτοςολίω Φ φἰθατομης, ἐγή “ 

7),σε ο ἐμοὶ εἰς (ὰ ἔθνη") ἡ Ὁ γνόντες τ χάξαν ὅ δοϑεῖσον μοι ἴώ- 



λ:λ Βαρνάξαν 

σιυαπαιχῇη- 
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ΠΡΟΣ ΓΑΛΆΤΑΣ. 69 
κωζος Καὶ Κιφαξῃ ἰωάννης, σι ; δοκοιίῦ τες οὐλοι φῇ, δεξιαὶ - 

δῶκα ὁ ἐμοὶ ἜΣ ̓ Βαρνάξᾳ κοινωνίας, γα ἡμυεῖς εἰς ᾷ ἔθνη, αὐ- 
τς δὲ εἰς 1' Ὁ Φξατομίωυ: μόνον τὴν γἠωχῶν Ῥφια μνημονάψωμμ: 

} ὃ Χο) ' ἐπεσουδδεσοι ἀκ ΧΙ νύν ὧν ὁπ 3 ἤλϑε Ῥεζος εἰ εἰς 

- 

σὴ ρέων ἀπέϑανεν. 

Αὐδεόχφαν, κα ζω πρόσωπον εἰυπτὸ δύ τέςην, ὅτι καπονωσμένος ίω. 

χσθ9 Τὸ ΠΝ ἐλϑειν ζινας ὅτ ἰακώξου ΝΟΣ" ἐθνῶν σζωμή-- 
ΠΕΡ " ὅτε Ὁ ἥλϑον, ὑπέσελλε (ΑΙ Ι ἀφωφαζῳ ὁ ἑαυτὸν ὶ Φοξού. 

μδυθ’ ὦ ἕν: ἐκ ὌΨΕΙ ἢ ̓  σἀυυπεκρίδησοιν εἰυπτῷ Ἢ οἱ λοι-- 

ποὶ ἰουδαιοι" ὥῤβεκαι ̓Βαρνάθας σαυαπήχθη αὐτῶν τῇ χστο- 

κρίσῴ. Αλλ᾽ ὅτε Εἰδὸν ὅτι ἐῶ ὀρϑοποόδυσι χοὸς τίω δληϑέαν δῷ Τῳ 

δαηελίω, Εἶπτον τῷ ̓ 'Πέσρῳ ἐμιασεροϑεν ποτῶν. Εἰ σὺ ἴου- 

ἴδειος ὑ ὑπάρχων, ἐβυροῶς ἕῃς ὦ Ἂ ὅκ ἰουδαγκώς, ζ ἃ ἔθνη δια! 
χοιζεις [ουδαίζων: ἱέμεις Φύσᾳ ἰουδαιοι, καὶ “κ ἐξ ἐθνῶν, ε-- 

μδρτωλοί, εἰδότες ὁ ὅτι οὐ , διχο όται ούϑερπος δξ ἐ ἐλ κω γόμμου 

ἐὰν μη ' δια πίσεως ἴησοῦ Χραςοό. καὶ Ὁ ἱἑμεῖς εἰς Χοαςὸν ἰησοιῦ 

οἰ πιφευσοιμὸρ, ἵνα, δκαιωϑῶμδι οκ πιξεῶς Χαιροῦ Ο ἐκ οἷ Δ 

ἔργων νόμου διότι οὐ ) δικφι ϑήσεται ον ἐ ἐργῶν γόμου πῶ σοι, 

σερξ.᾿ ΕἸ ἢ  ζυπουῦτες διχοηωπζυυαι ον Χρατώ, ἀρέϑημδο κα κ) 

αὐτοί ὶ ἀμδρτωλοὶ, ἀρφὶ Χραρος μδρπας διάκονος; Μὴ οἥϑοι- 

Το. Εἰ ΘΝ ἅ κατέλυσε ταύ ταποίλιν οἰκοδομώ, φραβατίω ὁ ἐ- 

μαυτον σὰυίξημα. ἔγω ΔΝ δια δππ νόμῳ ἀπέϑευνον, ἵνα Θεῴ 

ἕησω, Χραφω (᾿μεραύρωμαι. ζ' ω δῖοι ἔτ! ἐγω, ζη δᾷ ὧν ἐμοὶ 

Χοιρος᾿ ὃ ὃ γωυ υζὼ ἐν σουρκέ, ἐν πίη ζῶ ἦι Τῇ μι ἢ ἰού ποῦ Θεῷ “: Ζ' 

γα πὴ σαιντὸς μεν" ἡ πωρα δόντος ὁ ἑαυτὸν ὑπέρ ἐμού ε “ ἀϑετώ 

ἢ χάδαν Φ Θεού- εἰ [0 διὰ γόμου δεκουοσίωωη, ἀρᾳ Χριρος δω- 

Ω ἀνόητοι Γαλάται, τς ὑμᾶς ς ἐξώ- 

ἘΣ ΕΟ ἢ Σληϑείᾳ μλ  πείϑεώς, οἷς κατ ̓ ὀφϑαλμμοις ἰησοῖς ΧΡ 

ξῦς πξϑεγράφη, ον ὑμῖν ἐραυρωμϑμορ: Τούτο μόνον ϑέλω 

μαϑεὶν αῷΦ ̓ὑμμ, δξε ἐργῶν γόμιου ὁ πνμα ἐλάξετε οἷ ἀ- 

κοὴς πιφεωρ: ; οὕτως δμοητοί ἐςε, “γαρξ ἀμδροι πνόνματι. γυ 

στρα , οὐ ιτελειϑε: ὥσαυτα ἐπαϑετε εἰκη: ᾿ ἐΐγε ὦ εἰκη. οἰ 

ὀλιλϑρηγῶνυ ὑμῖν Σ πνέμα, καὶ Ἴψεργῶν δωυαμεις ἐ ἐν ὑμῶν, 

ὧξ πνν νόμου ἡ ̓ξ « ἀκοῆς πίςεως: - καϑως ̓Αρρααμ ὀἰλίςευ- 

σᾷ πυ ᾧ Θεῴ, κὶ 0 ἐλογίοϑη ἀσπὸ εἰ εἰς δεχουηοσίωυΐωυ. γινώσκετε ἀρϑι 
Ε.1]. ὃ 

πὰ 
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ο. ΠΕΠΊΙΊΣΤΟΛΔΗ 

δι οἱ ἐκ πίσεως, οὗτοί εἰσιν εἷοι Αξρᾳάμ. Πρόϊδδυσοι δὲ ἶς 

γθαφ᾿ ὅτι ὧκ πίξεως δεζοιοὶ ἴα ἔθνη ὁ ὁ Θεὸς, γε ϑόυηιολίσοιτο 

τῷ Ὁ Αθφραμς ὄϊι ̓ γδυλογηνϑήσονται ἐν σοὶ πωύτα (ᾷ ἐθνη. ὡς- 

τε οἱ ὧΚ πίσεως δὐλογοιώται (ὼ τῷ γίςτυ 5 Αὐρρϑιάμ. σοι ὃ 

ὁξέ εὐ κοῦ γομμσυ εἰσὶν σὺ καταραν εἰσί " γέγρατῇαι 2», Επι- 

κουτοί οτος πὰς ὃς ἐκ ἐμιμέν4 ἐν πασι ζις γελβαμμίνοις ὠψΊς 

βιολίῳ τὸ Τϑ νόμου, (ὁ ποιῆσαι αὐτὰ: 15 ἢ ον γόμῷ οὐδεὶς δι- 

κρουται ὥρα τῶ ὕ Θεῳ, δ λον, “ὅτι ὁ δίκαιος οκ πίσεως ζισ) 

ὃ δ νόμος ἀκ ἔσιν ὧκ πίσεως λ ὁ ποιήσος αὐδῶὲ λύϑοθοπος ὅη-- 

ἘΠῚ ἐν αὐτοῖς. Χραςὸς ἱόμας ὀξηγοροσεν ὧν τῆς κατάρας Ἢ 

νόμου, ἡνομδυθ’ ιχσέρ ἡμὴ καϊέρᾳ: (έγραπῆαι Ὁ, Ἐπι- 
καἴωρατος πῶς ὃ ὁ κρεμα μῶμος ἐπι ἔξρλο ἵνα εἰς Ω ἐθνῃ ἡ ἐυ-- 

λογία Ἣν» ᾿ Αξρφαμ οἥϑητω ( φΨ Χρεσὼ [ησού, ἥ Ψα 1 Τ ὑπαηελίαν 

τοῦ πνάγματος λαδωμὴυ δια δ πίςεως. Αδελφοι, ὑφ, δὐ-- 

ρφοτον λέγω, " ὅμως λύϑρθόπου κρκυρῶ μυΐευ δια ϑήκην οὐ-- 

δεὶς ἀϑεέτει ἡ ᾿ ὀ) ιδιατοίοσεται. τῷ ἢ , Αξρϑαμ ἐ ἐβ ῥηιϑησουν οὐ {- 

παηελίαι, κοῦ ἡ απέρμαπ ἀμ τ λέγ, δ ἡ Ὅις εὐ ἐρμασιν, 

ὡς δλι πολλῶν, ΣᾺ ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς, Χο τῷ σπέρμα σου, ὃς “" 

Χρκοῦς. ἬΠ ἐκ, "ἢ λέγωγδιαϑηκαν τϑϑκέκυρῶ μδλυίω ὑπ 

Θεοό εἰ εἰς Χριρον ὸ μῃ ἐτή τερακόσια καὶ χϑλώκοντο γερρνὼς 

νόμος ἐς ἄκυροι, εἰς ὁ κατα ργησαι πίω ἐπατίελίαν 4 γὸ ὧκι γό-- 

μου ἢ κληρονομία, ὑκ ἔπι οξ ἐπαηἰελίας. "τῷ 5 ̓Αβεααμ δὲ 6-- 

παηελίας καχαίξαςοι ὃ Θεός. Τί. οι ὁ νόμος ἢ Τῶν παροιξώ- 

σεῶν χάραν. χυδϑσετέϑη, ἀγχϑᾶς οὐ ὁ ἐλθη ἡ ΓΝ απέρμας ω ὁ ἐπηηίελ- 

ται, διαποιγεὶς δὲ ἀἴϑηων ἐν χέρα μεσίτου: ὃ δ μεσίτης. ἑνὸς ἐκ 

ἐστιν" ὁ ὃ Θεὸς εἰς ὅξν. ὁ » νόμος κτ τὶ γἣμ ἐπαπελιῶν ὅ' Θεοό; 

Μη ὅνοιτο. Εἰ γὼ ἐδὸ.᾽ γόος 0 ἰδεράμδρος ζωοποιήσει, ὄντως 

δ οκ νόμου ἕω κἡὶ ' δυκρηοσίωνη: ἀλλὰ ̓ σωυουλήσεν ἡ “βαφὴ δ 

παντοι ̓ 'πὺ ὡμδρῖεαν, δῈΡ ἥ  ἐπαηΐ λία ὡκ πίσεως ἱησοῦ Χριροῦ 

δοϑη Οις πιςεύοισι. Π ρὸ Ἷν δ ἐλϑεῖν Τ' πίσιν, τσ γομμον ἐφῷρε- 

ρούμεϑα, συϊκκεκλφσμμνοι εἰ εἰς Τ' Τ᾿ μδμουσα πίςίν δποχαλυφϑη- 

ἰγάν Ὧξπ ὃ γόμλος παιδαιγώ γος ἡμὴμ γέ γ)θγονέν εἰς Χριςον, ἵνα 

ἐκ πίςξεως δικαμωϑῶμδω" ἠιϑούσης ὃ 5 ὦ πὶ πίρεως ὅπ, ἔτι υχυῦ παι- 
δαγωγόν πα ποὺ τὲς )Ὁ ἡ υοι ᾿ Θεού ἐςε διαὶ τῆς πίςεως ἐν Χρι- 

! 
ξ 
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ΠΡῸΣ ὍΣ ΆΑΛΑΣ ΑΣ, 
ο ἰησοδ “ὃ ὅσοι Ὁ εἰ εἰς εἰς ΧΘ σον ν ἐβανῥιίϑηνν, Χριρον ὠνεδύσου- 

ϑε' ἐς ἔνι Ἰουσδώ ος οὐδὲ Ἑλλίω, 5κ ἔνι δδυλος οὐδὲ ἐλάγϑερος, 
ἐγ ἐνὶ ἄρσεν ΓΟ ̓ϑηλυ" παύτες ΕΥ ὑμεῖς εἰς ἐξέ ον Χραφῷ ἴη- 

"2 7 σού. εἰ δ ὑμεῖς ΧΘερού, ἄρα τῷ ΑΘ ροιάμι, σπέρμα ἐσὲ "Ὁ καὶ 

ἐπαηέλίαν κληρονόμοι. Λέγω: ὃ. ἐφ᾽ ὅσον λβόνον ὃ 
κληβονόμος νήπιός ὅξην οὐδὲν διαφέρεις δούλου, κύρμος παύτων 
ὡν, Χγλα υ χοῦ θληζόποι; ἜΣ, ἱ χα δἰκονόμοις ἀχρα τῆς ζσέρ5ε- 
σμίας 75 Ὁ παΐος. ὅ' φῶ κὶ ἡμεῖς ὅτε ἡμδυ νη γήπιοι ; ὑοῦ ΐα κορχεία 
Ἢ κόσμου ἡμὴ δεδουλώμλυοι" ὃ ΟΤέ δ ἤλϑε κ πλήρωμα Ξλρὸ- 

γου ,ὀἰξαπέσφλν ὁ ο Θεὸς 7 ἦον αὐτοῦ “δυόμδρον ἐ ἐκ γαιραριος, 
υόμηονν χυὸ νόμον, ἵγαι ζῶν: συ νομὸν ὀξασοφοίσῃ, ἵν Ἷ 

ὑἡοϑεσίαν δπολάξωμδω. ον δὲ ἐς ἡοὶ, ̓ὀξαπεςηλεν ὁ 0 Θεὸς τὸ 

πνόνμα τοῦ υἱοῦ ἀ ἀμνῷ εἰς ταὶ καρδιας ὑμῶν ; κράξον, Αὐύα ὁ δ 

πατήρ. -Ωρτεΐο ἐπὶ εἰ ἰ δοῦλος, δ ἡος" εἰ ὃ ἡος, καὶ κληρονόμος 
Θεοῦ σἴῳ ᾿Χραςού. δλλά τότε ϑρὲ ὕῶ εἰδότες Θεὸν, ἐδουλδύσουτε 
Οϊς μὴ Φύσς οὖσι ϑεοις " γα 3 γνόντες Θεὸν μᾶλλον δὲ 5.0: 

ἐϑέντες χοῦ »Θεοό, πῶς οἰλιορέφετε πώλιν εἰδὴ ᾳ ἄδϑενη Καὶ 
σπῇωχα φουχάίαι, δὶς πολιν δ ὠϑὲν δουλόσειν ϑέλέτε: ; ἡμέρας πὰ 
δρετηρειαϑε Ὁ ὁ μας καὶ καιροῖς χα ἐνίαυτοις. Φοξουμαι ὑ υ- 

μας, μήπως εἰδὴ καρκοπί αὐγαὶ εἰς ὑμας. γένειϑε ὡς ἐγω δῖε κᾷ- 
γω ̓  ὑμεῖς, ὠδελφοὶ, δέομαι ὑ ὑμῶν. Οὐσὲν ΜΕ πδυοησοιτεῖο ἐν 

σατε 5 Ά δὴ δὲ οἰοϑϑένφαν ᾧ : σουρκος δθηηελισοωμίω ὑ ὑμαν "Ὁ χοθό- 
ἼΈρον, (ΑΙ 'ῷ πειροὶσμιόν μόὺ Τὸν Τῇ σοοκέ μου ξκ ὀϊξουϑενή-- 

σουτε οὐδὲ ὀξεγηύσατε, ΩΝ ὡς ἀῆρον Θεοῦ ἐδέξαϑέ μέ, ὡς 

Χραςον ἱγσοιῶ. Τίς οὧν ὦ ὁ 0 ̓ μακχαρισμμὸς ὑμῶν: : μδρτυρω 

γοὺ ὑμῖν ὅτι, Εἰ ἰ δεωυώτον, ἢ οὖν ὀφϑαλμοι ὑμῶν ὀξορύξαντες 

ΠΤ ὩΣ μοι. Ωςτε ἐἐχθρος ὑ ὑμῶν γέδονα δληϑεύων ὑμιν; 
πρίων ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ὠμκλεισοι ὑμᾶς ϑελουσιν, να 

αὐτοις  ζιλοῦτε. Κφλον δ ν ὃ ζηλουεϑαι ὁ ωΨ καλῷ παντοτε, και. μὴ 

Β 

μόνον ἐν τὸ Ὁ φϑρέῖναι με τϑϑς ὑμας. τεχνία, ψλθὺ; οιἱ πολιν ὠ-- ὦ 

δίνω. , ἀχεις οὔ ἡ μορφωϑη Χριρος ἐν ὑμῖν. ἤϑελον δὲ χύρειναι 

“σϑθς ὑμας ἀρ, ἴζι ̓ἀλλάξαι τ Φωνίωμου, δι Χπορουμμαι 

 αὐαχγώσκε- ἐν ὕμιν. λέγετε μι! οἱ χασὺ νόμον θέλοντες ζῇ, Φ ἌθϑομοΝ δκ ὦ- 
θ' κούετε; Γέγρωπῆαι γὼ οἷο Αξ ρον δύο οι ἔσαν, ἕνα ὡκ τὴς 

ΕΜΠΗ: 

πὰς ἐν ἐπέο κα» Ἷὰν  κρσΣ ΞΖ; 

Ῥωμι "1 



χει. ς᾽ 
( ἔ 

4 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Γεν.ις ἃ παιδιά, καὶ ἕνα ἐκ ᾧ ὀλόυϑε Ἵπβες ΝᾺ ὁ δ ὧκ τῆς παι σὶ-- 

Γισικα. σκής, ΚΟ σείρκαι γε βυνήται" ὁ δ Ομ τῆς ἐλάνϑερας, δια Φ ἐπα-. 

ίας. ἅτινα ὄξιν Χηληγορούμδυα; αὗται γαρ εἰσιν ΟἹ δύο σδια-- 

Δ ϑηκω, μία υδυ το ἀροι,: Σινα ἧς δουλείαν “ϑυνώσα. ἣ' τις ἄν 

ΑΘ τ΄ τορος Αγαρ"( ( ὟΝ Αγαρ, Σινα ὄρ. ἐξὴνἐν ν ὧν τῇ ἡ Αφοιβίᾳ, συςοιχει, 

᾿ ᾿: δ΄ “13:9 ἢ Τῇ Ἴ Ὁ Ἱερουσοιλὴμ,) δουλόυει δὲ᾽ μῃ τὶ σὴν! τε τῆν τς αὐτῆς: [2 4). εθα 

---ὐ δὲ Δύω [ερουσοιλήμ,ἐλόυϑέραι ὅξὴν δῖος 11 μητηρ' πούτων᾽ ἡ-- 1: 
Ησαΐκνό). "μῶν" γέγραπῆαι ἊΝ Εὐφρανϑηπι σέιρα ἡ οὐ ,Ἰρατουσοι, ῥξον 

. ΧΟ" βόησον ἡ 7 ὡδινεσοι, ὅτι πολλά ὅτ τέκνα Τῆς ἐρήμου μαλ- 

» λονή δὲ ἐχούσης ζ λὐόρα. Ἡμεῖς" 5, πλεοτα κι ἴσαακ, ἐ- τὐκῦς ες 

παηελίας τέ τεχγῶ ᾿ἐσμέν" τς ὡς πὸ τότε ὃ κ᾽ σοιβχα υνιϑεὶς ὁ ἐξέ, ε 

ἐδγωνε ᾧ κα τ πνώμα, οὕτω καὶ γι. δλλάτι λέγ ἡ γραφή; 

Γιά Ὁ Ἐκθαλετίω παι δισκίωυ κα ̓ ον αὐτῆς" οὐ γὸ μὴ κλὴ ον ο-- 

" μισὴ ὃ ὸς τὴς παιδίσκης μζν ὅ 5 ἡοῦ ᾧ ἐλάνϑερας. Αρᾳ. ἀσᾳλ-- 

»" Φοϊ, κς ἐσμεὲν παι δέσκης τέκνα λα τῆς ̓ ἐλάνϑεραρ. ἔγεε 

ὍΝ εξ Τη Τῇ ἐλώϑεδιᾳ οἱ ἥ Ἰ ΧΘατος ἡμᾶς ἠλόνϑερωσε, φήχκετε, καὶ ες 

Γραΐξιε. μη παλιν ̓ζυγῳ δουλείας ἐνέχεϑε. Ἴδε ἐ ἐγω Παῦλος λέγω “ ϑπίμα 

ὑμῖν ὅτι ἐὰν αὐϑατέμινηθϑε, Χεαφος ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσᾳ. μδρ- “ 

τύρομαι ὃ πολιν παν λύϑρώπω φὐϑετεμνομῆυῳ, ὃ ΤΙ ὀφειλέ- 

α. Κορ. ὑὸς ὅξὴν ὃ ΡΥ (δ νὸ νομμὸν ποιή σομ!. ̓κατηργη,ϑηπε Στὸ Τῷ Ὁ Χοιαςοῦ, 

δίτινες ον γόμῶ δυκαμουοδε" τῆς χάριτος ὀξεπέσοτε. ἰἑμιεῖς γὼ 

πνδλματι ὡκ πίξεως ἐλπισῖδι δικαμοσίλυης ἀπτεξκδεχο, θα" ον )ἢ 

Χρισῶ ἱνσοῦ οὐτε φϑατομ ἧς ἰρϑεὶ, οὔτε ἀκρορυεία, δηλὰ πί-: 

Ι ς]ς δὲ αἰγοίπης ὀρερρουμδρη. τρέχετε καλῶς, τίς ὑμᾶ
ς ἀθξχδλ 2 ἐγέκοψι. ΖΦ. 

᾿. Β ψε Τῇ ἢ δληϑείᾳ μή ποίϑεσθαι 1 ὲ Η πεισμεον" ἀγι ὧκ τοῦ ἜΑΣΙΝ β 

«.Κορ.ε.8Β τὸς ὑμας. μικρα ἰζμη ὃ ὅλον ἢ ̓Φύξαμα ζυμοι. ἔγω πέποι- 

ϑα εἰς ὑμας .Ψ Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἀλλο Φρονήσετε. ὃ δ τα ξοῖσ- 

σῶν ὑμιας ς βατάσᾳ ὺ κρηκα., ὁφίες δὺ ἡ. ἔγω δὲ , ἀδελφοὶ, εἰ 

αϑερμίω ἐτικηρύασω. Ἰι ἔπι διώκομιαι ; ἀ ἀρφι κατέ ργηται " ὃ 
᾿ σκαυνόδελον Οὲ σοιυρού. ὃ ὀΦέλον. Ω ἡὐποκύλψονται οἱ οΙ ἀὐαςετοι- 

τες μας. Ὑμεῖς Ὑὴ ἐ ἐπ’ ὑλδυϑερίᾳ ὀρλήϑητε »ἀδελφοι: μόνον 

μην ̓ἐλθυϑερίαν εἰς ἀφορμίω τῇ Τῇ σουρκὶ, δλα δια δὰ ἀγάπες 

ΑΝ δουλάμετε δρλήλοις' ὃ » σας γόμιος ὧν ἑν! λόγῳ πληρθται ἐν 

ΟΠ λϑριβα ὍΓ τῷ, ̓Αγαπήησής 2, πλησίον (ου ὡς ἑαυτὸν. Εἰ 5 ΔλλΊ λους δούκνετε 
ρωμ..7.1 
ἰακ.β.Β 

Ῥωμι.8.8 
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χ(. “ζατείϑίετε βλέπετε μὴ ιὑποὺ δλλήλων ἀὐαλωώϑησε. λέγω δὲ. 
Πνῴματι ἰκωτντι ὁ χιϑυμίαν σουρχῦρ ς μηὴ τελέσητε' ἡ Ῥωμι..γ.Δ 
» σαρξ ὀπιϑυμεῖ κε χ, δ΄ απνόύματος, Ε ̓  πνέυμα ἊΣ δε σονῃ-- γερο, τ: 

κῦφ" ταῦτα ὃ ᾿ἀὐηκεῖ) Χλλήλοις, ἡ "γὰ μὴ ἅ Δ ϑέλητε ταῦτα πρ!η-- 
εξ εἰ ἢ πνέμα ἄγεϑε, ἐκ ἐσὲ ζω νόμον " Φανερφὰ δὲ 651 ᾷ 
ἐργώ Ρ σονροκος, ὧπνα ὅ12 μοιχεία, πορνεία, ἀκοιϑαιρόΐα, ἀσὲλ- 
γήω, εἰδωλολασρεία, Φωρμακκία, ἐχθραι,έρεις, ὥζγλοι, ϑυμοί, 

ἐφ αϑεῖαι, διλθσοισίαι, αἱρέσς, Φϑονοι, φόνοι, μι υμέϑαι, κώμοι, κοι γος, 
ΓΞΣ διαοια ζθύτοις, ᾧ «σεολέ λέγω ὑμῖν, καϑωὺς ̓  φϑεϑείπον, ὅτι οἱ α.Κορ.ς.Β. 

νέμουσι. Ὃ ὕιαυτα ρδοέασοντες βασιλείαν Θέοό τ κληρονομιήσοισιν. Ο 

| 5 καρπὸς τ πνϑυματὸς ὅξιν ἀ ἀγώπη, χοιρα, ἐρινυυμαρραϑεσαε, 

θησότης, ἀγαυϑωσίωυη, πίσις, φερότης, ἐϊκρατεια.. ᾿ ῳ, η' κὐο 

οὐτῶν ὧι ἔς γόμιος. Οἱ 5 Τ' πε ριςοί, ὃ Τ σούρκο: ἐραιυραῦσοιν δέὰ". 

οι; παϑημασι κ' ταῖς ὀ]ιϑυμίαις. εἰ [ζω μὴ πνόυματι, πνδυ- 

μᾶτι Ἀ) ὁ φοιχώ μὲν. Μή γνῶμεϑα κενόδοξοι, δλλήλοις τέρας ὍΝ 

λούμϑρυοι, δλλήλοις φϑονοιετες. ῤ Αδελφοι, ἐὰν Κα] ΟΊ 5 β Π: 

᾿χώμια, χσθοληῷϑη Δ ϑρθοπος ἐν Ἴενι αὐραπβώμαπ, ὑμεῖ οἱ ἰπνόυμα- 

“ικοὶ καταρτίξετε ἡ οὃν ζιουτον ον πνεύματι χοροιότητος, σκοπῶν 

σεαυτὸν μὴ ̓  συ πειροιοθίης. Αλλήλωνζᾳ (ωρη βαςεξετε,ὰ 

οὕτως δι απληρϑσοιτε ὃν νόμον τα  ΧΕκροῦ. ΕἸ |γ). δὸνυει ίες εἰ-- 

γα!ζε,μηδὸν ὦ ὧν, ἑαυδ Φρϑαπατα,. 5 ἐροον ἑαυτῷ "Ὁ δοκέμα- 
ζιτωΐ ἐκαίφος, ἐπ τοῦ. εἰς ἑαυτὸν μόνον κα η9 καύχημα ἕξει, Ὁ ἐκ εἰς 

ζ( ἐτερον" ̓ ἕκαςος δ Ἵ: ἰδεον Φορπρν βαρα σή. ᾿Κοινωνείτω Β μεν ἃ 

δ 0 ὁ κατηλου μῆρος τὸ τον λόηον το κατήλϑειτι, ο πᾶσιν αἀγαϑοίς. 

Μη πλωνα δε, Θεὸς εἰ ὁ μυκπηφίξετα! 0 ΣῊ ΠΗ σπείρῃ δ.369.-- 

πος, ὕυτο Ο ϑερασᾷ ὅτι ὁ ασείρῳν εἰς πίω σαρκα ἫΝ. ἐκ ᾷ 

σονρκὸς ϑεθάσέ Φϑοράν. ὁ ασείρφν εἰς ὃ πνευμα, θα ὃ πνεύ. ῤ : 

ματς ϑερ σφ ζωίωυ αἰώνιον. ΤΟ: ἢ τουλθν ποιοιευτές μὴ ολαλκοι βιΘεσ.γ.1 

κῶ μ᾽ καιρᾳ γὲ ἰδίω δερίσομδυ μη ̓ὀπκλυομδροι. ἄραι οι ως 

καιρὸν 6λ9 μὸν, ἐ - ργαζώμθα καὶ φω ἄγανϑον τσϑϑς. παντας ,»μάλιςαι ΙΓ 

ἿΩ δ χοϑὸς Οιὶ οἰκείοις τῆς πίςεως. ἴδετε πηλύωις ὑμῖν: γῥαμ.- 
ΠΥ ἔγραψα τῇ Τῇ ἐμὴ  χήρί΄. σοι ϑεέλοισίν εὐπροσώωπήσοι! ων 

σουρκί, οὗτοι ἀναϊκοίζοισινύ ὑμᾶς ἐς αὐθατέμνεαθαι!, μόνον ἵνα μὴ 

Ἔ πίυ ΠΕ είν Χο ροῦ διῶκώνται. οὐδὲ οἱ οι 'περατεμνόμδυοι 



τᾷ Ε ΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΓΑΔ. 
αὐτοὶ νόμον Φυλοζασοισιν, δλλὰ ϑέλοίσιν ὑμας τὐδατέμνεοϑαι ; 
« 2 ον ςε Ε; ; λ δὴ 9 ν.ἃὁ λ | 

ἱγὰ ὧν τῇ ὑμετέρῳ, σουρκέ κφυυ χϑ στ.) " ἐμοὶ ὃ. μνή ἣν οιτο καυ- 

χϑάς εἰ μὴ ἐν τῷ σαυρῷ “' Κυείου ἡμδ ὑησοδ Χοαςοί, δὲ 
ἐμοί κοσμνος ἐς 4.) , κᾷγω τῷ κοσμιῳ..ὃν ἊΝ Χράςω ἴησού 

οὐτε τἰϑατομη ἴε ἰσώει, οὐτε ἀκροξυεία, δλλὰ κοινὴ κτίσις" ὦ ὅ- 

σι τῷ μουν! Ούτω σοί σοισίν, εἰρίευη ἐπ’ αὐτοι Ἂ ἐλέος, Καὶ 

ἐπὶ ὃν ἱσῥοὴλη Θεοῦ ο Ὁ λοιποῦ, κοποὶς ἱμοι μηδεὶς πωρεχέ- 

χω ἔγω γὼ (ἐείγματα 5 Κυθίου ἰησοί ἐν τῷ σώματί μου βα 
σείζω. Η χείρας Φ Κυρίου ἡμὴμ Ἰησού Χοκςοό μζ Φ πνϑύμα- 
τος ὑμὴν, ἀδελφοί. Αμίω , 

Πρὸς Γαλάτας ἐγράφη Στὸ βωμης. Εν οἴ χοις στ. 

ΥΠ’Θ ΘΊΒΟΣ ΕΞ. ΤῊΣ, ΠΡΟΣ ἘΦΕ ΣΙΘΥΣΞ 
ἐχιςολὴς Παύλου. 

Ὁ λα γξιξ θ᾽ ΑΟὙ Τ᾽ Η Ν ἔχεςζολά ϑισὸ Ρωμυς,οὔτπτω μϑὺ αὐτουὶ ἑωρφικὼς, ἀκχού- 
ἌΝΙΝ ᾿ σας δὲ αἷδὶ αὑτῶν ἶξ δὲ παρόφασις ὁ Ὀχιςολῆς αὕτη. ἘΦέσιοι πιςευσὸρ- 

ὦ τὸ τες εἰς δ᾽ Κύρμον ἡμδδυ" Τησοιῶ Χ οιςόν, γνησίαν ἔν εἰς αἰνηὸν πἰοὺ πίςίν, 
τὰ ἣ ρ)ς χαὶ εἰς πλιΐζᾷς ζοιὶ αἰγίους πίω ἀγώπων, καὶ ἐξούλοντο το οἱ πῷὁ Παύλου 

τῦϑι πὸ ὯΣ βεξαιωϑάευαι. μαθὼν “οἴνεου ὁ Σ'πόςολος γράφᾳ πρὸς αὐπουὶ ζιυτίω τ΄ 
Ἐχιςολζω ὥςεἶρ και τη χητΙ ΚΗΊν. Καὶ ποθ τον μϑὺ δείκγεσι, μι) γεώτερον ἐὴ ὃ χα ἡμας μυ- 

ξήριον, δΛλ᾽ ἐξ ρ χῆς χαὴ τσ καιταξολὴς κόσμου {ἢ ζωυτίωυ δὐδοκία» ζο[ Θεοί, ὥςτε ὧν 

Χοιςὸν αἰ χὺρ ἡμμ παϑαεὶν, ὁ ἡμιας σωϑζοῦ αι. ἔσπτειτα ἢ αἷξὲ κλήσεως ἐθνῶν διαλέγε.), ἵγα, 

δείξη ἀξίως αὐτου πεπιξευχένωι.(Ὁ εἰποδείκγεσιν ὁτὶ καὶ κλῆσις αὐτῶν γέχϑνεν αὶ δὲ δ βρώπου, 

θα 29 Ἰησοΐ Χ οιςού, ὃς ὅφην εἷὸς 5 Θεού. ἵα χαὶ οὖν, τούτου μοίθωσιν Ὁτί σὔκ δύθρωπο-- 

λοίτραι γθχϑνασι,πιφεύσθρ τες τοῦ Χ οιςῶ μνν ὀδηϑινοὶ ϑροσείξᾷς . ση μα!» 4 ὃ χαὶ ἑαυτὸν δγοὶ 

ἔρυτο ὠπεςάλϑαι κηρύσσειν ὦ δὐαέλιον, χοὴ ὅτι πῖϑὶ αὐτῶν ἐφρόντίσεν. ἔπειτα πο ωνεπῖ- 

χουᾷ λοορὺς ὀὐδράσι χαὶ γωυαξὶ ᾿ πατράσι χαὶ πέχγοις, κυρίοις (ἢ δούλοις τίθησιν εἰν τῇ ὄχι- 

ξΌ ΔΉ.» καθόλου πόρε το δοισκϑυαζᾳ κτ' ᾳ διαξέλου ᾧ δαιμόνων ἐὐτῷ,, λέγων χοὸς 

ἐχείνους ἡ μὴν ει} τέο παλην. "ἡ ὡς τῷρ εἰγαϑὸς ὠλείκ)ης, θλείψαι Οις λθο»ις πλρζᾷς κι τῆς 

διαζολικῆς οξεργείας, οὕτως πελέοϊ τἱωὺ ξχιςολζω. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗ Ν. 

Ἢ ἘΦΕΣΟΣ μηξόπολις μϑὺ ἐς! τῆς Ασίας, δὲ Αρτεμων ἔσεξε, ὁ Τοσοῦτον ζὼ 
ὃ σέθας πἰξὶ πίω δα μονα, ὡς Ν νεωκόρϑν τίω Εφεσον ΔΑ ρτεμιδὲὸς λβῥα γϑρδυεοϑαι, ὡς ον 

Ἐ ὐράξεσιν ἱσορηται. ὧν ζω τη τῇ Ἐφέσω ὁ θα τἰελιφὴς Τωαΐνης ἐϊξοριοϑεὶς διέτιοιψε πολ- 
λαοὶ οὐ ἢ χα τελδη]ά, κὴ ΩΝ Τιμόθεον Παῦλος ἐχεῖσε ὅχίσκοπον ἐγφοφϑτονησε. τ δὲ φιλοσό- 

φω; οἱ κτ' τοῦ Α σίαν αὐϑοιωῦτες, εἰ τῇ Ἐφέσω μάλιςα, διῆτον . δῇ9 πολλὴ ἀαουδὴ κέ" ΘΥ Το 
ποὺς αὐτοῖς γράφων, ᾧ ζα βαϑύτεροι 5. νου μούτων αὑτοῖς ὅτχταεγχλή, ἅτε καιτηχημϑροις ὦ 
ζᾷ ὑψηλά. γραφῳ δὲ ϑἰπὸ Ῥώμης τίωὐ Ὀχτφολίων, ἐν δεσμοῖς ὑπάρχων. 

πσσο αι “ᾳ«ᾳψᾳ-- πὰ σ --φ- οὐ -υιυν δ Νεεν» ἘΌΘΕ.Ψ ΞΕΥΣΝ 



ΞεΦΑΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΉ Σ: 
! 

ᾶ Περὶ δὼ Χριρῶ ὀχλογῆς ἡιδ καὶ Κ' εἰστιγωγὴς κς πελφώσεως, τοῦ, τεθς ὠφέλειαν κοινίω. 

γ ΓΈερά τὴς ἐϑνῶν ᾿ Τουδα ων οἰκειώσεως Ὡδὸς Θεὸν δηὰ Χοα- Περι ᾧ ζίω ἐπαξίως . ὃ ἀγιασμοΐ,; ἔργρις πίω κακίαν ἐ- ἢ 
Ρ Εὐχ «ἕξι γωσιως Ὑὼ Χοιςῶ ἐσιχβότων αγαϑὼν ἐεήμας .«. Περὶ σωφρυσιωύης κὰὶ [ διχαιοσωύης ποιούσης ἡμιαῖ λεοειδεῖς. δ 
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! 

φοί ἐπα ̓ ΕΛΠΙΟῪ χτ' Φριν. λέγχοντας, μὴ λόγρις᾽ πγθυύματι Ὶ ὃ ἐλ ῤθλῆβοις δὺὰ ψαλ- 

“1 Τεεὶ δοθείσης ἀντω ϑείας σοφίας, εἰς φωδισμὸν ἐϑνῶν, ἃ μῶν, 7) ϑγῳ. 
ἐλέῦχονο δαιμονίων. Διάταξις οἰμιακῶν κα ϑηκόντων ἘΟΡΙΩΣ καὶ δῤχοισί χτ' β΄ 

ε Εὐχὴ ἐὰν τὴς ἐκ κλησίας εἰς ΝΕ ἀμὴν ὸ ἀγάπην Θεοΐ. Χορ. 
Υ͂ 

ΠΑΎΔΟΎ. 

ΑΥ̓́ΛΟΣ Σαύςολος ἱησοΐ Χραςού 
Ὁ δια ϑελήματος Ε Θεοό, ζις αἰγίοις Ὅις «- 
νὰ σιν ον Ἐφέσω, κρῖ πίοι ὧν Χραςῶ 1η-- 

 σῶσι. Ιᾶ 

ἡ ποῖρϑς ζεημῇ Ω Κυρίου ἴησοῦ Χεκρού. 
ν 

ἴὰ ᾿ς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ,ὰ ὃ πατορ Π' Ὁ Κυρίου 

ἜΘΟ ἡμὴμ Τησοῦ Χο ροῦ, ὁ Ο  ἐὐλογίσα ἡ ἡμας 

"δια. ων πείση ῥλογίᾳ πνώματαῆς ὧν γοῖς ἐπουρανίοις᾽ ̓ Χριρῶ" 'κα-- 

ϑως ὀξελέξατο ἡ μας ο ἀἰπεῇ πσ69 καταθολής κόσμλου, [) 

ἡμας ἀγίοις κ ἀμῶμοις κατενώπιον ἀνὴρ ον ἀγαπη: ἐς 

σεις ἡμᾶς εἰς ἡοϑεσίαν δια .Τησοό Χριςοό εἰ εἰς αὐτὸν ἦν τὶ γίωυ 4)- 

δοκέειν ' ἥ ϑελήματος. αὐῷ,, εἰ εἰς ἔπουνον δδξξης τῆς χάριτος αὐπ', 

ΑΨ ωΨ ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ὧν τῷ Ὁ ἠγαπηῤδμῳν σῷ δ ἔχομδυ χίω ὠ- 

τὐδυπβθσῦν δια Τῷ ματος αὐτῷ, τίω ἀφεσιν τὰ φὐραπῆω- 

μάτων, ΚΙ᾿ δ πλϑτον ἡ χάριτος αὐ π΄, ἧς ῥαδλοτυσεν εἰ (: ἡμας 

ον ποίσῃ ὡγῶΣ Ὁ Φρονησέ, γνωρίσας ἡμῶν ηὉ μυρήριον Π' ἄ' ϑελῇ-- 

μμῶτος αὐτοῦ κν τίω εὐδοκίαν αὐ, [ι χυϑοέϑετος ὧν αὐτῷ εἰς 

οἰκονομία τῳ πληρφματος  χῳιθῷν. ὀὐακεφαλαιω σοι )οι 

ᾧ παντα ἐν τῷ Χριρώ, ζἀ πτεὼν Ὅς οὐρανοῖς κα! ἃ ἐἶσι δ γὴ 258 

 - οἰυπτὸ .ς ω ῷ ΚΩ ἀκλπρϑυμὸν ̓: ποεϑοριώϑεντες ΜᾺ «αεϑϑεσιν᾽ 

Ὁ ἃ παῦτα Ἴψέροθιιοτος ΧΟ τ γίω βουλίω 5 Φ ϑελήματος αὐ-- 

Τῷ, εἰς (ἢ ἡμας εἰς ὑπαινον τῆς δόξης αὐ, (ὧν ερηλθῆς 

κότας ἐν τῷ Χριςώ ωῳ ῷ Καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες ζ λθθον τὴς 

᾿ὴ ἡ Ού. “αίθας ὑμὴν κοι εἰρίιώη Σπὸ Θεοδ. 

ς Παραϊνεσις “«ἰδὰ ἀγεπης ἐγωζοκῇ ς, ἢ κ ἜΧΉΩΙ ἄτα δυγήρην- Ἐν δή μιάτι ὁπλίσεως νὰ ὦ χτ τὶ φεὰ δωάμεως. 

Γ 

β.Κορια.Α 

ας πέτα. Α 

β:-Τ κ. α.Τ' 

Αγκπ.α Ἡ 



Κολοσ.β.Ι' 

Κεφ.ς.8 

γι 

δ πᾶσι πληβ δου. 

7ό ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
δληϑείας, Ἕ ὸ Δ) ατέλιον τῇ τῆς στή ίας ὑμῦω,: ον ᾧ Ἢ πισεύσαιν- 

7Ζες ἐσφροιγίεϑητε τίυ Ὁ πνόματ Φ ἐπαιϊελίας τῷ του ἁγίῳ, ὃς ἀξιν 

ἀῤῥαξων τῇ Τῆς κληρονομίας ἐμ, εἰς Χπολύτρωσιν Φ αὐϑιποιί- 
ΟΣ εἰς ἔπαινον τῇ τὴς δόξης. αὐήῳῷ. Διὰ ζῦτο κάγω ἀκούσαις 

πίω καϑ' ὑμὰς πίτιν Φ τῷ Κυρίῳ [ησοῦ,: 7) [πίω « ἀγάπην ἢ Υ 

εἰς ποῦ τας Ὅις ἃ ἁγίοις, Ρ πούδομα δὐχαριτων ὑπέρ ὑμδδιμνεις 

αν ὑμὴμ ποιουμϑυ Ὁ" αὶ Ν] τρϑσευχών μου, ἵνα, ὁ Θερρ Ψ 

Κυρμου ἡ ἡμὴ ἰησού Χραςοῦ, ὁ ὁ πω τὴ ρ Τῆς δοζης ὁ δῴη ὑμῶν πνεῦ-- 
μα (οφίας κα Ὁ ἀποκαλύψεως, ἐ ἐν οἰ χιγνωσά αὐ δ’ »πεφωπισμέ- 

ΤΟΙΣ (ὅν: ὀφϑαλμοις ΤῊ ̓διανοίας᾿ ὑμὴμ, εἰς Σ εἰδέναι ὑ ὑμᾶς 

τίς ὅς ν ἡ ἐλπίς τῆς κλήσεως αὐδ', καὶ! τς ὁ πλϑτος τῆς δόξης Φ 

κληρονομίας αν Ὁ ων ρα ἁγίοις, ἐπ τι ὃ υποερξαλλον μέγεϑος 
τῆς δαυώμεως ἀ ἀὐῷ εἰς ἵμας (ν᾽ πιςεύονταις κ΄; τι γίω ὀψέργά- 
ῶν τὰ κράτοις τῆς ἰσχύος αὐ’, [εὗ ἀνήργησεν ον Τῶ Ὁ Χράρω, ἐ- 
γείρας αὐτο κ κε ίοε: χα ̓ἐκαϑισεν᾽ - δεξιᾷ αὐ σ ὑδῖιν 

ἐπουρανίοις, ὑηβᾶνω πάσης ΠῊ Ἢ ᾿ ὠξοισίας κὶ Ὁ δωυάμεως 
καὶ κυφότητος, Κα παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομδμου οὐ μόνον 

ον» τῷ αἹῶνι ΤῊΣ λα δὲν Ὁ Ὁ μδοντι κ, ἡ ποῦτοι ὑπέταξον 

ὑπ ζοις ποδὰαις αὐ αὐτο" καὶ. αὐτὸν ἐδῶκε κεφαλίω ὑπέρ παντοι 
τῇ ὀνολησίᾳ, ἥτις ὅ] “ὁ σωμα αὐα΄, τ πλήεφμα τῷ παῦτοι ον 

Και ὑμας ὄντας γεκροιρζοις χιὼν 

πβωμασι, ἡ ταῖς τὰς ἐλφδς ἐν αἧς ποῖ! περιέποι τή σοιτε Ἐχτ, Ν αἰὼ 
γα Ὁ κόσμου Ούπυ ἦΣ τὰ Σ ̓ἄρλθντα τῆς ὀξοισίας τῇ 78 ἀέρος, Ω 
πνεύματος τ - γώ ἐνερλρείῶτος ἐν Ὅις ἡ ὅσοις τῆς ἀπειϑείας, ἐν οἷς 
χα ἡμεῖς πούτες ἀὐεοραφημδυ πότε, ἐν ταῖς ὀλιϑυμίαις τὴ τῆς 
σουρκὸς ἡμὴ ποιοιίῦτες ϑελήματα τῆς σουρκὸς Ὅ τὴν δια-- 
γοιῶν Κα ̓ Ἴμδυ τὸ ὐρυ Φύσ ὀργής, ὡς ὍΝ ΙΦ λοιποί, ὁ δὲ Θεὸς 
πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, δια πίω πολλίω ἀγαίπην αὐ ἰωὺ ἠγαίπη- 
σεν ἡμας, κοῦ] ὄντοῖς ἡμας γέκροις ̓ς τϑραπβωμασι σἰυέζωο- 
ποίησε τῷ Χραςω" (χάεπ ἐξέ σεσιυσμμένοι Ἶχωι ̓σιζυήγήρε, καὶ 
σιυεκοΐϑισεν ἐν ὅς ἐπουρανίοις ἐν Χραςω Ἰησού, γα ἐνδείζξην- 

Τα ἐν Ὅς αἰῶσι Ὅις ᾿ἐπερχομϑύοις (Ὁ ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
, Τῆς ; χέρατος ἀμ ἐν ἀρηκότητι ἐφ ἑἐμας, ἐν Χραφω Τησοί " τῇ ΚΝ 

απ ἐξε σεσωσχμένοι δε “ πίσεως " (ἡ ζοότο ἐκ οἷξ ὑμμ,ς 

᾿ὠδελφοι, ͵ 

’ 
ἡ πωντο 1ε, τὰ 

2 Καρδίας «τ: 

2 καϑισοις.ἢ, Ια 

᾿υὐρδϑ, εθ,ια 



ΠΡῸΣ ΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 7 
Θεού δῶρον, ἐκ ὀξέργων, Ἀὰμεβκευλβοιμρὰ ἀν᾽ γὰρ 
ἐσμέν ποίημα, κίκόϑεντες Ω Χορ ἴησο ἐρϑθις ἄγαιϑοίς, β 
οἷς «αϑρητοίμασεν 0 Θεὸς ἵγώ ον αὐτοῖς ἧς αΈ»πατισωμδρ. Διὸ 

μνημονόνετε ὅτι ὑμεῖς ποτε ἴα ἔθνη ν σοο κέ, οἱ λεγόμδοοι αἰ οὐ-- 

κροβξυίανκ χὑτοὺ τὴς λέγομδρης φϑδατομς ἐ ον σου 4 ; γφροποιή- 

του "ὅτι ἥτε ὧν {5 Ὁ καιρῷ ὁ ἐκεήῳ γωφας Χραςοῦ, ἀπηλλοτέλω- 

υϑροι τὴ τῆς πολιτείας τε ἰσφαλ, Ἂ, “ξένοι τω διαϑηκῶν »τὴς ἐ- 

πατελίας ἐλπιδὰ μὴ ̓ἴλοντες, ΘΗ ̓άϑεοι ων τῷ κόσῃμ ω" γωοὶ δὲ 

ἐν ̓Χραρῷ ἰησού ὑ ὑμεῖς οἱ ποτέ ὀντες μακρῶν, ἐμ ι ἐγγυήζϑητε ἐ ε 

τῷ αἡματι εν ὈΧριτοδ. ̓αὐτὸς “ ὄξην καὶ κἡὶ ἐρίων ἱἐμὴμ,ὁ 0 ποιή- 

ἀαβξὶ ἀμφότεροι ἐν Ὁ ΝΣ μεσοτοιχον {χ:} Ὁ Φφιγμιοΐ λύσας, ἢ 

ἔχθρων ὁ Ὁ τὴ ὑυδι δ αθδ 0 νὸ γομμον Τὴν ἐντολῶν ὁ " δοίμασι 

ἢ, 
᾿φρεσβόυω. Ια; 

γ᾽ παι» κεκαω- 

χα. 

1 ἐγγωρίοϑὴ 
μοί. ε.8. τὰ 

Ν α.ε.8.; 

ἌἈωε| 

ἄγω. α 

2 δ δογεΐσης, 
ῃ.,« 

κουτοιβγῦ σοες να Όις δυο κίεσῃ ἐ ἐν ἑαυτῶ ἐς ἕνα καήνον ἀὐϑορο- 

μ(: ποιων εἰρηνίω, ἴοΙ ὐποχασαλλα Εἶν (ὧν ὠμφοτέροις ἐν ἐνὶ 

σύματ τῷ Θεῷ δια “΄ σαυροῦ, διποκτείνας τίωω ἐχθραν ὁ ἐν αὐ-- 

τῷ" καὶ ἐλϑων ΤΥ ΑΝ. εἰρίωνν ὑμῶν Οις μακρῶν, ΚΟ "Οςς 

ἐπὶ οἰε δὲ ὠκὰν Ὁ ἐλομὴυ τω πυδοσοιγωγίωυ Φ ἀμφότεροι ἐν 

ἑν! ὑδς "κοι τϑϑς "ὦ Ὧ) πατέροι. Αδᾳ οἷ οὐκέτι ἐστ ; ξῴνοι Καὶ 

πὸ βοϑκοι!, δλλα συμπόλιίτοι ἢ οἰγέ ΟΥ̓ »και οἰγοξίοι νΝ Ὁ Θεοῦ, ἐ ἐποι- 

κοδομηϑεντες δι Τῳ ϑειδι ῳ τω Ἀτοςολῶν καὶ περφητῶν, 

ὄντος ἀκρογωνιαίου ἀυδν Ἰησοΐ Χραςοό, ἐ ἐν ᾧῷ πῶσοι ἡ  οἰκοδομη 

σϊζυωρ μθλθλου͵ υδυν αὐξᾳ εἰ εἰς ναὸν γον ἐν Κυρκῷ, ἐν ῷ ̓ ὑ- 

μεῖς σίλυορκοδὸ, υυεξιαος ὡς κου του υη τή ΤΩ 5 Θε5 ἐν τ δ: 

Τούτου " χαθαν ἐγω Παυλος 0 δέσμιος ΤῸ ἡ; Χοασοῦ ἰησοῦ ὑ- 

πὲρ ὑμὴν ὧν ἐθνῶν, ̓ εἶγε ἠκούστιτε τί οἰκονομίαν τῆς χάρις 

τοῦ. Θεοῦ ὁ δοϑείσης μο! εἰς ὑμας, ἣν» κα λποκώλυψψιν᾽ ὀγνώ- 

Ρίσε μοι “ὁ μυφήριον, καϑυὺς πέρίρραψα ἐν ὀλίρῳ᾽ ες ὃ 

δϑιυ α,οὃς Δ αγινώσκοντες νοῆ σοι! τίου) σύ ἐσίν μου ἐν τῷ Ὁ μας 

ρίῳ ὅ Ὁ Χριροό, ὃ δ “ἐν ἑτέρα)ς οἡυεαιο “7 ὀγνωρίαϑη ὩΣ ὅοις 7 δω- 

ϑρώπων, ὡς γιΐυ ἀπεκωλυφ Φιϑηζοις ἃ ἁγίοις Σποςόλοις ἀμῃ καὶ 

ζυθοφ: Ἵτας ἐν πνευμαῖε, τ ΤΩ ἐθγη συϊεληρονόμια κ' “- συασω- 

μα,καὶ συμμέτοχα τῆς α ΓΤ αἷς ΧΩ ἐν τῷ Χριρώ, 7) τοῦ 

εὐαηελίου, οὗ ἐγμυὸ ὀμέω βονν τ τ γίω. δωρεῶν “ χάριτος " 

Θεοό πίω) δοϑεῖσων᾽ μοι κλπ ἐν δ νήαῃ τῆς διρέμεως αὐτοῦ. 

Δ 

Ῥωμ.3.Α 

Ῥωμ.ε»ἃ 



78. το ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
᾿ς ἀἰΚοριε ἃ ἐμοὶ τ τῷ ̓ξλοιγιςοτέρῳ πατῶν Τὴμ ἃ ἁγίων ἐδὸϑη ἡ χάεις αὕτη, 

ἘΥΡῸΣ ἐν τοῖς ἔθνεσιν δϑαπελίσοιϑοη ἡ ΄' δὐεξιχνίατον ́ ’πλ ουτον Φ Χρι- 

Ῥωμισιδ τοῦ, Κα] Φωπσοι παντας τς ἡ 'κοινωνία τῷ “μυςηδά ου "τοῦ ντῖς: ; οἰκονομία. . 

κακρυμιμένου στο τὰ αἰώνων ον πὸ Ὁ Θεῷ Τῷ ς παΐτοι κτί-- 

σεῖντι διαὶ ἰησοΐ Χρκςοῦ. ινα, γγωρ νη γι ταῖς ὄρχαις 0 ἡ Ἴαις 

ὀϊξοισίαις ς οΨ Οις ὑπουρανίοις, δια τῆς ὀκκλησίας ἡ πολυποίρκι-- 

ΟΣ λος (οφία ὅ 5 Θεοΐ χυθόϑεσιν ἢ 7 αἰώνων, [εὐ ὁ ἐποίησεν ἐν ἘΠ 

ςζυ Ὁ [ησού τῷ Κυρῥῳ ἡμὴ, ὁ ον ῳ  ὑχομὴυ τί ἼἘΤ σίαν κοι 

πϑεϑσουγωγέευ ὁ ων πεποιϑήσέ, δια τῆς πίσεως ἀμ. Διὸ αἰτοὺ- 

μαι. μή ὠρκου Εν ον ταῖς θλίψεσι μου ὑπέρ ὑμι, ἡτις ὅξ 

δυξα ὑμδμ. Τούτου χῖθαν κομηήω ἃ οὐνατὰ μου χσϑος ξ 

ᾧ τατέροι ΤΩ Κυείου ἡμὴ ἰυσού Χραςού, οἷ οὗ οὗ παῖ σοι ΡΣ 

χολὰ ἐν οὐρανοὶς Καὶ ̓ Οὐ Ζὶ γῆς ὀγομαζεται, ίγὰ δωηὺ ὑμῖν νῷ τὸν 

πλοῦτον “' δυξης αὐτοῦ, δαυάμει κραταιϑέωυαι δι: πνάν- 

ἡ ωρτὸ αὑτοῦ εἰς ΤΟΣ ἐστω ὀλύϑεθοπον, χαιτοιοησαι δὸν Χραςον δια 

Δ τῆς πίςεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμὴμ, ἐν εἰγώπη ἐῤῥιζωμδροι καὶ 

Ὧι μλιὼ εὗροι, ἕ Ιγα ὀξιούσηπτε καταλα εάς σίλυ παισί Ὅις ἁ ὧ-- 

γίοις 1, Ὁ σλώτος Καὶ ̓δύτων ῶ βάϑος ̓  ὕψος, γνῶναι τετίω 

ὑπερδαλλουσαν τ γνώσεως ἀγωπην το Χραςοῦ, ἣ ἰγα πληρῶς 

ϑγΤῈ εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα ϑ Φ Θεού. τῷ 2 , διωαμδύῳ τον ἢ ποῦ-- 

τὰ ποιησοη ̓ὐπίρ ὠκφύδλασοί ὧν ν αἰτούμεϑε ἡ ἡνού μδυ, κα τ τίω 
δαυαμινἢ 7 ̓ἐνερλουμδυίωυ ὁ ἐν ἡμιν, ἀυπὸ ἡ δόξα ἐ ἐν τῇ ὠκκλησίᾳ, 

ἐν Χριφω ἰησού, εἰς πιέσοις τας ̓ἥνεας Τξ αἰῶνος ΝΜ αἰώνων. 

δ᾽ ἀμίω ο΄. ΔΉ Παραικαλὼ οι ὑμας ἐγω ὃ δέσμιος ἐ τ ς᾽ 

οὐ τε Κυρίῳ, ἀξίως φξιπατησαι τὴ ἘΠ κλήσεως ἧς ἐκλήϑητε,μζ πό- 
χολοοῦ. ὦ. Β 

α.ϑεσ. β,Τ' σης τὰ πεινοφροσίζυης καὶ χυρουότητος, [ῳ 7 μακροϑυμίας, Δὐε- ἑ 

β χορδροι ἀλλήλων ἐν ἀγοίπῃ, ασουδαίζοντες τηρεῖν τίει ἑνότητα 

ζἠπνώμαπε ἐν πὸ Ὁ (μωδέσμῳ Φ εἰρίωυης: ἐν σώμια ὦ ἕν πνὺ- 

Μα, καϑῶς καὶ ἐκλήϑητε ἐν μίᾳ ἐ ἐλπιδι τὴς υλήσεως ὑμῶν. Ἔἷς 

Κύριος, μία, πιείς, ἕν βαπδισμα, εἰ εἰς Θεὸς καὶ ποιτῆρ ποντῶν, ὃ 

τὰς, ρον: ὅλ! πον τῶν ἋΙ [διὰ πατῶν, ὦ ἐν πᾶσιν ὑμιν᾿ οἷ ἐν! Ἀ ἑκαίσω Ι ι ἡμῶν, α.ξιγ, 

ἘΕ Ο,ς μῶν ἐδὸϑη ἡ χάρις κῷ ΤΊ Ὁ ὁ μέζον τῇ τῆς δωρεας ὃ σ“ Χ ριφοῦ. δι ἩΣΞ τὠπὸς 

Ἐδιξῶα τ, τας ̓Αναξας ἐς Ἵψμοΐ χμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ὑδῶ- 

» γ(4 δόματα ὥς Δι ρθόποις. (Το. δὲ, ἀνέξη, { ̓ ὅϊην εἰ Ε μὴ ὅτι Καὶ 

. Μάαχ.(.Β 

, 
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κατέρη σόϑῦτον εἰς ζὶ κρτούτεροὶ μέρη Φ γῆς! ὁ καταξαξ, αὐ- 
τὸς ὅξι καὶ ὁ ὀϑαζας ὑπεράνω πούτων τὴν οὐραγὼ ν, ἵνα πλη- 
ρωση ( πωντα.) καὶ αὐτὸς ἔδωκε «ἶὺ μδι, Σποςόλοις Ὁ 3, 
χσδοφήτας, Οι, δὲ, δαπελιςας τοιὶ Ὁ, ποι μας κ διδασκά:- 
λοι χσϑὸς ῷ καταρίεσμον ΝΠ] αἰγὶ ΩΨ. εἰς ἔροον διακονίας, εἰς οἰκοδομΐευ τοῦ σώμιατος Τῷ ΧΟ κςοδ' μάγοι χατωνἠσω μὴυ τ Ι ᾽ λε Ἄρα σα 5. (Ὁ παντες εἰς πίω «νότητα τῆς πίςεως, καὶ ὁ οὐ χιγνώσεως ὁ δ 
ἡοί 4" Θεού εἰς δ δρα τέλφον εἰς μέζον ἡλικίας Ὁ ληρω μα- 
τὸς Τῷ Χραςοῦ, ἵνα μηκέτι ὦ μὰν νήπιοι, κλυδωνιζόμϑροι "Ὁ πε- 
δαφερόμδυοι παντὶ θμέμω τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυζείᾳ τὴν 
δι ϑροόποον. ἂν πανουργίᾳ, χσϑὸς πίω μεϑυδείων τῆς πλϑρης" 
δληϑεύοντες Ὁ ἐν ἀγώπη, αὐξήσω μϑυ εἰς αὐτὸν Τὰ πούπω ἕς 
ὄςν ῇ κεφαλή, ὃ Χρκεῦς, δ καὶ πὰν ὁ σώμα σὡυαρμολοηού- 

μὗμον νἡ συμυξ(αξόμϑυ( διὰ πάσης ἀφης τῆς οἰχιλορηγίας, 
κα πὶ ἀγέργφαν ἐν μέσρῳ Ἑψὸς ἑχοίςου μέροις σίου, αὐξησιν ζό 
σώματος ποιέϊται, εἰς οἰκοδὸμίωυ ἑαυτοί ἐν εἰγαπη . Τούτο 
οὖ λέγω καὶ μδρτύρομαι ἐν Κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς φίδαπα-- 
τεῖν, καϑῶὼς καὶ (δ “λοιπὰ ἔβγη φϑαπατεῖ, ἐν ματαιότης Τό 
νοῦς αὐτῶν, ἐσκοϊεσμιένοι τὴ διανοίᾳ, , ὀντὲς ἀἰπηλλοχθίω μϑροι 
τῆς ζωῆς Τῷ Θεοί͵ δια τίου ἄγνοιαν δὶ οὖσαν ἐν αὐτοῖς, δια τίου 
"τὼ ρῶσιν ὧ καρδίας αὐτῶν͵ οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοιὶ “«"»ἐ- 
δῶκαν τῇ ἀσελγείᾳ, ἐς ἐργασίαν ἀκαϑαρσίας πάσης ἐν πλέονε- 
ξί. ὑμεῖς ὃ οὐχ οὕτως ἐμιαίϑετε ( Χραςον, εἴγε αὐτὸν ἠκού- 
σοῦτε, Χο] ἐν οὐυτεὺ ἐδεσδδύγθητε, καϑως ὅξιν Σλήϑηα ἐν τῷ Ἰησοῦ, 
᾿δποϑέοώϑοι ὑμῶς κΤὶ χίωυ χυδοτέραν δϑωςροφίω “ὃν παλαιὸν 
ἀγϑρϑοστον ἣν φϑερὸ μδρνον ὧλ τας ὀὐχιϑυμίας Ἴς ἀπάτης, ̓ λύα- 

“Ὁ χω ν Ι Ια δ νι ς- γῳ σορηλοῇ γ͵ὰ γ 
γεουσ)τι ἢ τῷ πινευμαΐε Τῷ νοὸς ὑμὴμ, καὶ ἐνδύσω ὡς Τὸν Ἀφ": 

λ 
νὸν δι ϑρθοπτον ζῷ κί Θεὸν κϑιοϑέντα ἐν δεκφιοσίώυῃ Κο ὁσιότης 
τῆ ὐληϑείάα “διὸ γὠκοϑέρϑρο να ψεῦαν» ΑαλΣΝ Σ ἠ δηλ ε 
κριὸς μὴ. ΤῈ πλησίον αὐηοί', ὅτι ἐσμὲν δλλήλοιν μὴ ἡ. ᾿Ὀργίξε- 

ὅ3ε χαὶ μὴ ἁμδρτανετε. ὁ ἥλιος μὴ οὐ χιδυέτω ἐἶλι Ἰὼ πορορ- 
Ἡισμιῷ ὑμῶν, μήτε δίδοτε τόπον Ἴῳ διαξόλῳ.Ο κλέπηων μη- 

ΤΕ Ι Ι -“ "ὃ Ι.- οΙ Υ Ρ μας αιθια χᾷγι κλεηπέτω, μάλλον ὃ κοπιαϊῷ ἐργαζο μᾶμος ὃ ἀγαϑὸν ταῖς 
χερσίν, ἵνα ἐχη μετα διδόναι τῷ Διθείαν ἔλοντι. Ἴαξ λόηος σού-- 
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τεθς ὧκ 5 σὐματος ὑμὴμ μη  ἐκιπορϑυκάχυ, ΝΝ ἀπ ἀγαϑὸς 

τεθς οἰκοδομέωυ “ Ἴης λβείας, γα, δὼ χα Οις ἀκούοισί. Καὶ 

μη] λυπεῖτε "Ὁ πνέμα τὸ ὧγιον Τῷ  Θεοό ὁ ὡν ῷ ὁ ἐσφεα)ίοϑητε ὡς 

ἱἑμέραν Χπολυτρώσεως.. ποτε πικρία, καὶ ϑυμος Ἂ ὀργι Κα 

κραυ)η κι ̓ βλασφημία ὄρϑητω αῷ᾿ ὑμω, σιὼ ποίσῃ κα-- 

κίᾳ" ̓γίνεϑεν εἰς δηληλοιρ χροὶ, δ ασλαιχνοι, χαριζόμδροι 

ἑαυτοῖς, χαϑεὺς καὶ ὁ ὁ Θεὸς ἐν Χραφςω ὀχαιρίσατο' ὑμῖν. 

Γύεῶςε ὁ ἐιηται τοῦ Θεού, ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, καὶ πε- 

οαπαΐειτε ἂν ἀγοπῃ, καϑῶς καὶ ὁ ΚόΑςος ἠγαπήσεν ἡμᾶς, καὶ 
αὐρέδωκων ὃ ἑαυτὸν ιὑχσέρ ἡμὴμισοοσφορὼν καὶ Ἵ θυσίαν τῷ Θεῳ, 

εἰς ὀσμίευ δ)ωδίας. ᾿Πορνοία ὃ 5 ̓ καὶ πετο ἀκαϑαῤσία Ἴ πλέονες 

ξᾳ μηδὲ ὀνομαζέϑω ων ὑμῖν, καϑως πρέπει ἁγίοις, οἷ αι! ὁ- 

της, μωρολογία, ἢ εὐτραπελία, ζ ἐκ ἀνήκοντα, δλλα. μαλ- 

λον εὐχαριεία:" Οὐ» γαῇ ἐς γινώσκοντες ὃ ὅτι ποῖ πὸ Ῥρν(Θ», ἡ «- 

καϑαρς, ἡ πλεονέκτης, ὃς ὅςιν εἐἰδωλολαίρης,ἰρ ἐχ κληρονο- 

μίαν ον τῇ ἢ βασιλείᾳ Τῷ Κραςοῦ Κομ (Θεό. "Μηδεὶς ὑ ὑμᾶς ὡ-- 

πωυτατῶ κάγοις λόροιρ" δια Ἰαῦτα Σ ἐργότωι ἡ ὀργή Τῷ Θεοό 

ἐπὶ (ᾧ οὖν ἧοις τῆς ἀπειϑείας. Μή οὖν ̓ γὶ γεα)ε συμμμέτολοι αὐς. 

{τε γὰρ ποτε σκότος, νιν δὲ Φως ων Κυριφ᾽ ὡς τέχνα Φωτὸς 

ὠὐϑιπα εἴτε. ( ὁγὸ καρπὸς ΤΕ ̓πνεύματος' ἐν ποίσῃ ὠγαϑωσίωῃ 

χα) γορῶϑ μῈ ἡ δληϑείᾳ " ) δοκεμα ζοντες ἼΣ Ἵ εὐάρεςονἼῳ 

Κυεέφ᾽ καὶ μη συβιοινωνᾶτε Οις ἐ ἔργοις τοῖς ἀκα βποις ὍΝ Ἢ 

τους, μαλλον δ κι [ ἐλέχοτε ἀν ΚΡΟΘΌΝ Ἰ γινόμῆυα υποὶ αὐ-- 

ΤΩΥ αἰαρόν ἄξι καὶ λέγήν. (ὰ δὲ παῦτα ἐλείχόμδνα, χσὸ ζ΄ 

Φωτὸς φανέρουται᾿ πῶν ΝΣ; Ω9 φανερουμδωον - φῶς 411. διὸ 

λέγ, ἔγέραι ὁ 0 καιϑευδῶν, καὶ ἐ ἀνείξοι οι τω γεκρῶν. ΚΟ ' ὦ) χι-- 

"ἃ Φαυσέ σοι ὁ Χραςος. Βλέπετε οὖ πῶς ἀκριξὼς ἀὐϑεπαΐειτε, 
“μη ὡς ̓ἀσοφοι, Ν ὡς ὑφ, ὀξαγοραξόμδυοι ῷ καιρὸν, ὅτι 

αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι. “Διὰ ὕπο μή ίνεθε ἄφρονες, λα 

σϊυιέντες π ̓  ̓ϑέλημα Τῷ Κυρίου. Καὶ μὴ μεϑύσκεθε ὄνῳ, ἐν 

ᾧ ὅξην ἀσωτία,δλλὰ πληρουθες ἂν πνεύματι, λοιλοιυτες ῥαυ- 
τοῖς 'ς ψαλμοῖς ἐΐ ὕμνοις καὶ ᾿ φόδς πνόυμαΐεκοις, ἀδὸντες καὶ 

λοντες ὧν τ ἡ καρδίᾳ ὑμὴμ τῷ πίὺ Κυρίῳ, εὐγείριςοαυτες παῦ-- 

ΤΌΤΕ στρ πατῶν ἐν ὀνόμαΐε τῷ τ Κυρίου ἡμὴ ἴησοΐ Χρισού τῷ πὸ 

Θεῳ 

! 
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εν Θεᾳΐ ζου πατεὶ ἡ μήμοισεηα δλλήλοις ( ἐ φόβῳ ̓Θεού. 
Αἱ) γειά τοῖς ἰδίοις ἀὐδράσιν ᾧ υὐτυυπίοσεῦϑε ὠςῳ Κυ- 

δίῳ, ὅτι ὁ ἀὐὴρ 6.1 [κεφαλη τῆς γαραρώς, ὡς ὦ ὁ ὁ Χραςὺς ΚΕ: 
Φαλή τῆς ὀκκλησίας, Ὁ αὐτὸς 511 σωτὴρ ἅ σωματοξ' ΣΝ. ὥς- ῤ 

4 ἢ ἡ ὠκκλησία ᾿ὑπσοτάοσεται Ἰῷ Χραςῳ, οὕτω ᾧ αἱ γωσαμκες 
τοῖς ἰδίοις λὐύδρασιν᾿ τ παντί. Οἱ αὐδρες ἀ ἀγαπᾶτε ταῦ οἷς 
γαικας ἑαυτῶν, καϑῶς ὁ ὃ Χορὸς ἠγάπησε τίως ὀκαλγσιαν 
ἑαυτὸν » αϑρέδωκεν ὑπορ αὐτῆς, να αὐτίωω ἀγιώσῃ, καϑορ.-- 
σοῖς τῶ λουτρῷ Τὰ ὕσευτος ον ῥήματι, ἵνα, αὔρα τήσῃ, ᾿αὐπίω" 
ἑαυ]ῳ ἐγδοΐέον τίω ὀκκλησίαν μὴ ἔχουσαν ατιλον, ἡ ̓ῥυΐεδα, 

ἔτι δ Οιούτων,. δλλ ἵνα ἢ ἀγα κ' ἀμώμορ᾽ οὕτως ὀφείλουσιν 

ᾧαὐδμ ἄγαπαν. τας ἑαυ τῶν γαυαικας ὡςζα ῥαιήϊων σω-- 

ματα. Ο ἀγαπῶν ́ Τ ἑαυτοῦ γευνάμκα, ἑαυτον ἄγαπα" οὐδεὶς 
γα ποτε τίευ ἑαυτοῦ σειρκα ἐ ἐμίσησεν, ΝΝ ̓ὀκσρέζο Ἢ ϑαλ- 
πε αὐτίω, καϑὼς Ὁ ὁ ὃ ̓ Κύρκος Υ ὀκκλησίαν, ὅτι μὰέ ἐσικν ὃ Π' 
σω ματος ΡΣ ὡκ τῆς σονρκος αὐτοῦ, Κα) 5, τ ὁ ὀρέων, αὐή΄. 
᾿Ανπ Ούτου καταλείν 4 δὼ ϑέθοπος ῷ πουτέροι αὐὖῷ ἔχοι! ν ΜῊ 

πέροι, ὃ αο σπου πϑησῷι τσεθς τίω γαυκᾳ αὐτό, Ὁ ἰσον- 

ται οἱ : δύο εἰς σορκα μίαν. Τὸ μυρφηθλον Οότο μέγα ὄξίν,» ἐγὼ 
ὃ λέγω εἰς Χραρον, "ὦ εἰς Ὁ ὀπκλησί : Πλίω ΩΝ ὑμεῖς οἱ καϑ' 

ἕνα ἵκαςος τίω ἑαυτοῦ γάυαικα οὕτως ἀγαποτω ὡς ἑαυτον' 
" δ γωυη ἵνα Φοζητω ἢ ΄' ἀνέρα. Τα τέκνα ὑπα- 
κουέτε τοῖς γϑνόυσιν ὑμὴν. ον Κυρίῳ Ἴσο γορ δ δίκαιον" ΤΙ 
μα γὸν πατέρ (ου Και 'τίω μητέρι: 6 ἥτις ὅν ἐ ἐντολή τοϑοότη 
ἐν “ἐπα ἐλίᾳ) γα δ σοι γϑυν ται Καὶ ἔσῃ μακρφγθόνιος οὶ τῇ τῆς 

γῆς. Καὶ, οἱ πατέρες μη ̓ δἰροργιζετεῖα τί τέχνα ὑμλμ,νλ ὠκᾷε- 

Φετε αὐτα ον παμλια Ω νουϑεσίᾳ, Κυρίου. Οἱ δουλοι ὑ ὑ πᾶς 

κούετε Τοῖς κωρίοις καὶ σείρχα, μῳ τ φόβου ΑΙ ̓ς μου, ἐν ἀπλό- 

τῆτι τῆς καιρδιας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριφώ, ̓μῆ κατ ̓ ὀφϑαλμοόου- 

λείων ὡς ἀν ϑοφοστοὰ βέσκοι, Ν ὡς δου λοι Τῷ τ Χριςοῦ, ποίοιιῦ τες 

Ω ϑέλημα τοῦ Θεοός ΟΜ ψυχῆς; μετ δῦνοίας δουλάνοντες. νυ Γ 

Κυρίῳ Ὁ ὑκ λὐϑεθόποις, εἰδότες ὅτι ὃ ἐανεΐ ἡ ῖςς πορμῆση αὐγαι-- 

30 δ κομιεῖται αὖρα ὃ 5 ὅ Κυρίου, εἴτε δουλος, ἐπε ἐλάύϑερος. 

Και οἱ κύριοι ᾷ αὐτὰ ποιοιτε χσοθς αὐζις, ὁ ἀνιέντες "ἰὼ ἃ οὐστεί-- 
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λίω, εἰδότες ὅτι ὁ ὑμὴμ" αὐτῶν ὃ Κύσκος ὅδιν οΨ οὐρανοῖς, "Ὁ "καὶ. αν 

᾿ρδνωπονρψίαὐνές Ὡ» υπό. Το λοιπὸν ἀδελφοί μου, 

ἐνδιυαμιοῦεϑε ς οωΨ Κυρίῳ, ( ἐν τῷὸ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ "ἰ ᾿ωψ- 

δυσοιοϑε τ πανοπλίαν τοῦ ΘΕ, τές Ἃ δαμαῶς ὑμας κηναὶ 

τες κτς  μεϑοδείας ὅσ Σ᾿ λαξόλου: ὅ 01: 57. ἐσίν ἦμεν ἡ ποίλη πρὸς 

αἷμα Ὁ σρερκα, λα, χσθϑς τας ̓ Ξρχας, τσϑϑς τοῖς  ὀξοισίας, 
χϑϑς (ὧν: κοσμιοκραπορας τοῦ σκότοις Ὁ αἰῶνος Ουτου ̓χσθὸς 

δ πνδυμαΐεκα δ πονηρίας ἐν Ὅις ἐ ἐπουρανίοις. Διώ ὍῊΝ ανα-- 

λαιξετε γίω πανοπλίαν τοῦ Θεοΐύ, ἵνα, διωυηϑητε δύτιφηναι ἐν τ 

ἡμέρᾳ Τῇ πογήρᾳ,, Ἂ ἅπαντα (ατεργασοίμδοι τῇ ἀπ δ ων στε ον 

φἰδαζωσεέμϑυοι τ ὀσφω ὑμῶν ον δληϑείᾳ, καὶ Ι ἐνδυσούμδιοι 

ῷ ϑωροιχαᾳ τῆς δικοιοσίζυης, Ὄ. δ χἰπσοσυσει μῆροι (ὅν: ποδὰς ἐν 

ὁτοιμασίᾳ τοῦ δα ἐλίου Φ εἰρίωης, Θ)] πᾶσιν ἀϑαλοιξοντες 

"ὃν ϑυρέον τῆς πίςεως, ο» ᾧ ἢ δυυυήσεοε παῦτα ἴα βέλη τοῦ πονη-- 

ροδ ζὰ πεπυρωμῆῥα, σβέσαι, 0 δ πίω ̓ φϑοιφαλαιαν τοῦ σω- 

κὰν" δέξα δες 10 τίου μαχαιραν τοῦ πνδύματος, ὃ 0 [ΧὩ βὴ βημα 

οῦ, Γ᾿ διὰ πάσης «οεϑσευχής: καὶ δεήσεως «αϑϑσευχὸ μῆυοι ὁ - 

παντὶ τῶι ον πνεύματι, καὶ εἰς ἫΝ Οὐτο « α ΤΕΡΥ͂ΒΕΙ ἘΞ ων 

ποι ση πσεϑσκαρτερησ Ἂ δεήσᾳ Ὡϑὰ πατῶν Ω- ἁγίων, ὃ ὑτρ 

ἐμού, ἥ γα μοι δοθείη λθρος ον Δλμοίξοι 5 σὐματὸς μου, ἐν πουρ- 

ῥισίᾳ γνωρίσαι ̓ ς μυφήθλον Τ' ἢ εὐαηελίου, χαν ἐρ οὗ ὑ πξεσβεύω 

ἐν ἀλύσέ, ἵνώ ἐν εἰυπτὸ πουβῥησια σώμα, ὡς δεῖμα λοι" σα. 

ἵναῦ {δὺτε κα Ἵ ὑμεῖς ῷ κατ ἐμέ Ν υροίασιω, παῦτα ὑμῶν γγω-- 

ρίσᾳ Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς ἀδελῷος και πιςὸς διαίκονος ἐ ἐν Κυ- 

βίῳ, ὃν ἔπεμ ψα χσδὸς ὕμας εἰς αὐτὸ ζότο ἵγα γνῶτε  «Ξὲ 

ἡμῶν, καὶ «ϑρακαλέσν ταῦ καρδίας ὑμῶν. Εἰρίευν Οις ἀδελ-- 
Φοὶς Καὶ ὠγαπη Τὰ πίρεως στο ̓Θεού παρϑς και Κυρίου [ησοδ 

Χερρού. Η χάρακας μ᾽ πατῶν 7 ἀγαπώντων ̓  Κύριον. ἡμῶν 

ἴησοαῦ Χριίςον ον ἀφϑαρσίᾳ. Αμίω. 

Πρὸς ἘΦεσίου, ἐγραφ» Στὸ ῥώμης διὰ Τυχικού. 

Εν οί χοις τ. 



ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΒΡΠΗΣΙΟΥΣ : 

τς Θ᾽ Ὁ Ὑ Τ᾽ Η Ν ὕες ϑπὸ Ρωμμης, ἑωρφικὼς αὐτοιὶ ἅμα ζ διδοιξας: 

ὐῶφ ὰ ἢ ἢ ἀσοϑφασιὶς ἢ ὕχιςολης αὕτη. πεμόμτων Φιλισιπησίων διακονίαν Ξῃ 
σ᾽} Ἴ δ ἀὐ, Παύλῳ, χαὶ τίγων αὐξεερχουϑμων, χαὶ δια φο4ροντων αὶ ἀκοαὶ “ν᾽ αἰχε- 

16] [ὩΣ ὁ ραίων, ππερφαἷσὴ τῆς σκιαῖς τῷ νόμου χρὴ τῆς αὐξετομῆς,ὸ λεγόντων γω- 
Χ ΟΣ ὸ 3. εἰςζωτος μή δευύα οζ διχαιωϑζωαι, μαθὼν ὁ δἰπέςολος γραφῳ Φιλιπ- 
πήσίοις, (ἢ προ ον μϑὲ διποδόγεται αὐτῶν Τ' πιςίν, ὃ σημα]ν4 μιϑημονϑύν αὑπτῶγ' ἔπειτα ἢ 
διηγεῖται ὡς οὐπτελογήσοτο ὧν Ῥώμω Ὁ ΧΑαὶ ὁσί τὶνὲς αὐτο βαρᾷς γεοῤνα σιν οὖ Ὅς δέσμκοις 
ᾧφϑῦνον αὐτῷ κινοιώπες. ἔπειτα αὐτουὶ τσϑ9 τρέπεται θιλήλους γαπῶν, ἐϊξηοούμϑρμος τίω ἣν 

ἴον ! ε] « 3 9 3 ἃ ὕψι : “ 
Σωτῆρος Φυλαρθρῳσίαν, ὁ Θεὸς ὼν ̓  αὐθρώπος )έγ9ν δὲ ἡμιας εἶτα ταὐξὶ Ὁ φλϑεηο μῆς χὴ 
ῳ παλαιοδνόμου δι αλαιθων, Σιποδακνύ ὄϑιπον γάυ γε γγυήοϑει τζωω αὐἰξδετομζω λα μ.- 
ζαψων οὐφ᾽ ἑαυηο ὦ το οοδήγικα, ἢ λέγων, ὅτι ζᾳυτα πϑυτα ἥγηκία! δγοὺ ἣν Χραςὸν ζημίαν. 

δ] χαὶ ζει μϑὺ διδουσκονζῷς ἐπί τὐϑεζο μὴν ̓ κὴ δέ λογίᾷς εἰδζιὶ οἰπατησαι, μεμψα ψϑρος Καὶ 

εἰπων ἐγϑρους τὴ τῷ Χειςοῦ, Ὀπυδέχεται Φιλιπηησίοις δγοὶ τίοὸ ασδϑς αὐτὸν τὴς κοινωγίας Ὁ 
δὸσῳ. πσδοτρεψα νϑυος πώλι εἰςζοὶ ἢ)» ἀΐθυς, τελφοὶ πίω Ὀχιφολζω. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗ͂Ν 

ΟἹΙ Φιλιππήσιοι, τῆς Μακεδυγίας ἦστμ «πὸ μυΐδόπολιν Θεοσοαλονίκης, ποχλὰ δὲ 

αὐτοῖς ὁ Παῦλος χολςεὶ μδρτυρά. ἐν δεσμμοῖς δὲ ὧν, ἔγραψε τίω δχιςολζω. μ᾽ ΣΡ τί 

ποοφτίου Σπολογίαν ἧς ἐμή οϑὴ οὖν τῇ τσοϑς Τ  μθῦτον,αὖϑις ἐδέθη. ἤσθμ δὲ οἱ Φιλιππήσιοι 
δὲ Ἐπαφροδίηου ζῷ πσϑϑς τίοὸ γγρεἰαν πέμελυτες ὐτω, ὦ ζυύτω ταὶ γγωσομϑυοι ζὰ κατ᾽ 

«ὐηόν. ὅν. δὲ ἐφορυ(ξοιοῦτο οἰκούογτες ἐν δεσμμοιῖς δὴ ὧν δὲδουσκόλον, αὐτὸ ζοῦτο γραφά αὐζξις, 

ὡς ζῷ δεσμὰ οὐ ϑορύξου πσόϑξενα, γαραῖς δὰ μφλλον ὄφφλεν ἐξ, Φ κἰ Χειςοῦ ἐξῇ. 

᾿ χαθοίχόλεται δὲ χαὶ ΤἿΜ Ιουδαίων, οἵτινες ἐν κξϑαήματι Χ ρις!ανισχκοί διέ 4ρον ὧ κήρυ- 

μα. μα τίμῶῆς δὲ φωνετωι γοαφῳν ἴοϊς Φιλιτιπησίοις" ἐναίρετοι γὸ ἡσὸὰρ. ἐνζοιῦϑει ζω κα πορ- 

Φυρφπωλις, ἐ Ἴαὐθου ὁ “Εἰρ γισεέω ὠγωςος δχίςευσεν, ἐνζῦϑα ἐτυπ]ἐοϑίω μ᾽ ὁ Σιρονα- 

γοι ὁ Παῦλος αὐ ασῦ ΤΜ ςραήηγῶν, οἵ ον σεουαιρπαγηῆς αὐτὸν τυτηήσλμτες, τέλος ἀπελογή- 

σδρμηρ"ἐναυθα, ὃ δεσμοφυλαΐξ πιςεύσοις στοὺ ᾧῷ οἴκω αδῷ ἐξατηϊοϑη. ζαῦ τα πϑότα αἵ πσρᾷ 

ξ4ς φασί. ερτυρᾷ δὲ αὐτοῖς πίς]ν, καὶ κινδεούους χἰ πῦρ αὐτῆς, Καὶ Ζο69 9 ϑὐ ποίαν ὀχιῤῥεπῶς 

ἕ γι δζοὺ πόῤτα στοόρα, φιλῶν ἀὐθις Φαμνέται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΙ ΣΑΥΤΗ͂Σ ΕΡΙΣΤΟΛΗ͂Σ. ᾿ 

α' Εὐχϑριςία τῷ ἃ Φιλιππησίων ΔρΕΤῆς, εὐχὴ πελέιωσεως. Περὶ τοῦ πνδυματικού βίου Το μὴ ἐν σδρκὶ ὅς δι μίμησις δ᾽ εἰ 
᾽ , “ἷἦζ΄ ςε ες Ὁ“ ᾽ ΄-Ὃ 4 ΄“ν 

5 Διηγῆσις τῆς ἑαυτοῦ δ)αγωγη ς ἄγων! ςἹ ΚΗ ς, ἃ ποοϑυμίας. ϑανάτου τῷ Χεαςοί.. μῶν Σ 
.Ὁ“" ε “ » Ὡ ! 7, (ἢ ι 

Ὑ, Παραϊνέσις τῇς ΚΤ' Θεὸν ὄμμονοιας, ἢ τὴς ἐνθέου ζωῆς... Παραινέσῴφς ἴδυα! Φινῶν, καὶ κοινα! παύτων. ς 
, εἶ . Ἱ 3 Ἶν λο- ᾽ ! 3 ! “1 Περὶ Τιμοϑέου κο) Επαφροδῦτου, οι ἀπέςηλε τϑὸς αὐτοῖς. Αποσδοχὴ Τὴ ς ὀστοςουλείσης ὠυτᾳΐ δγακογίας. ζ 

ΕΜ: 



νῦν. ὁ" «ἢ. 
ΤᾺ ὑὰν 

ὰ.Θεςια.Α 

δ] 

; ... ΖΥ, ὙγΞ ἘΞΈΞΞΞΣΣςςΞ , “ ἥζ2 “25 

Ὴ " ΨΩ ὴ Ὶ ( πῶ, ) , Π » ΧΔ Ὶ); ὡς Ὁ : “Ξ τς ἤκ: 4 ᾿ 

ἐ(Ξ ΘΕ ΚΖ ΟΣ 
: ))-ξεε 2 ᾿Ξ ΞΔ. Ξεςς ἈΝ 
ἢ Ἐς ζΞ ς, (άϊ (ς  ({|ς ΞΣΞΣΞ-Ξ, 

ΣΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

ἜΣ λ λ , Ν , 
ἘΞ ΕΙ ΑΥ̓ΛΟΣ καὶ Τιμόϑεος δϑυλοι ἴη-- 

ἘΦ τς ᾿-- Ὁ“ “""“ς7 Ὁ “Ἢ 

ΧΩ [« ἵ σοι ΧΕοκςού, πᾶσι Ὅις α)έοις ον Χραςω 

ΝΝ ̓  Ὁ ̓ ) β τ τα οὶ 

Ὑ γς εὴ ρίωωη ὑπὸ Θεοΐ πος ἡμὴ Ω Κυδάου 
ἐκ ΞΡ ὩΧᾺ 

ἤ Ὁἰ Ὁ χΞ2) μου γὶ πάῖσν τῇ μνέίᾳ ὑμδμ (πάντοτε 

μδὺ καὶ διὰ ᾧῷϑουνον Ω ἐριν, Ζινὲς δὲ Κα δὲ εὐδοκίαν ὸν Χριςον 
| περ Νἢ ἐγεν...., ᾿ “αν ν | : 

κηρυοσοισίυ. μὴ ἐδ ἐριϑείας ῷ Χριςον κατα γι οὐσίν Φ 

Ἐφ Θεο..ια 



ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΓΤ. τ 
ἀγνὼς, ροἰδμῆνο θλίλμν ὀλιφέρειν Οις δεσμκοις μϑυ" ζῷ δὲ ἀξ Τ 

ἀγάπης, εἰδότες ὃ ὅτι εἰς ἀπολογίαν Ἂ δατ[ελίμ. καίμιαμ.. τί. γα ὲ 

“λίω παντὶ πώ, ἐἰτε τεοφασή, εἴτε αἀληϑείᾳ ΧΟαςὸς καπαβ. ς 

νεται. καὶ ὧν ζμα χα ρω, δλά καὶ χαρίσομαι" οἰ δὰ, γὼ δ' 01: 
Οὐτὸ μοι Σἰπορήσεται εἰς σωτήρ αν δια τῆς ὑμὴν" δεήσεως, καὶ, 

ὀἰληχορηγέας ᾧ Ω: πνόύματος [ησοΐ Χεαςοῦ τ τὶ γί ὀσχονα ο-. 

δοκέαν ὦ ἐλπίδα μου, ὅτι ὧν οὐδεν! αὐνκωϑέσηιμαι, δ λλ ἐν πά- 

“  πουβῥησιᾳ, ὡς πάντοτε χα) γαυ Ὁ μεγαλιιυϑήσεται Χραρος ἐν 

τῷ σώματι μου, τε διά ζωῆς, εἴτε δια ϑανάγου" ἐμιοι! ἸΉῊΣ; ἐ 

Ζιῶ, Χρρςος᾿ (αὶ ͵ δ ὑὐτοϑανεῖν, κάρδὸς. εἰ 3 τὸ ζω ἐν σαρκὶ, 

Οὐ τὸ μοι καρπὸς ἔργου, ὃ π αἱρήσομαι οὐγνωφάζω. -σζωέχος 
Ὥς μαψ γωρ᾽ ὁκ ἢ δύο »τίω οἰ ιϑυμίαν ἔχων εἰς ὁ Δὐαλῦσεαι, και Δ 

ἰθρωα σὰν πβθοθί " φῇ, πολλῷ 'μαλλον ἈρΕΙΟσΌν " Ὁ δὲ ὀπιμδυῳ ὁ ο 

τὴ σουρκί, Δα [χοιότερον δὲ ὑμας. Ωῶ Οὐὗτο πεποιϑως οἰδὰ. ὃ ἀπ 

μϑυώ και ᾿ἰσυμπαραιμδυώ πὰ παισίν ὑμῶν εἰς τί ὑμὴμ προκοπὴν 
κα χειρὰν τῆς πίςεως ἴα "ὃ κου χήμα ὑμδυ «Ἐκατεὺ ὁ εν Χρις 

κῦ Ἰησοῦ ἐ ἐν ἐμοὶ, διὰ τῆς ἐμῆς πευροισίας πώλιν φεθς ὑμας. 

γ “Μόνον ὠξίως “ἢ ΤὉ δαήελίου τό Χραςοῦ πολιτεύεοϑε, ἵνα εἰ-- 

τὰ ἐλϑων κα ̓ἰδωνὺ ὑμας, εἴτε ἐπῶν, ἀκούσω ὰ «οι ὑμμ, ὅτι 

φήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μια ὑψυχῇ ; σἀαθλοιῦτες τῇ Τῇ πίσῃ ἯΣ, 

εὐαηελίς, (αὶ μη  πἰυρομδυοι ἐν μηδενὶ ὑοῦ γ' ἢ οὐπικειιῆμων, 

ἥηπς αὐτοῖς ἧς μὴν ὅξὴν ἐνδῴξις ἀπωλείας 2 ὑμῖν ̓: σωτηθλας, Ὁ 

Οὐ ἔντο Θεοΐ, ὃ ΟΤΙ ὑμῖν ἐχοιρίαϑη 5 ὑπέρ. Χραςοῦ αὶ τ μόνον τὸ 

εἰς αὐτὸν πιςευάν, λα ὦ 2 δ υὑσρ ἀνθ ἀὐϑ παρίν, ῷ αὐτὸν ἐἰ-: 

Σεἰτιρλαηγοα ἘΦ ΒῚ ΟΣ Ἢ ἡ αϑράκλησις ἐ ἐν Χρισώ, εἶ τ ̓ φῳὐϑαμύϑιον ἀ αἰγώπης, ἐ 

τις κοινωνία πνεύματος, Ἵ τινα, πσλάξχνα, Ω οἰκζερμὶ, πληρω- 

σουτέ μου γίω χαρᾶν, να αὐτὸ Φρονήτε, 1 αὐτίε ἀ ἀγαπην ἐ- 

χόντες, συμ κ.9: Ὁ ἕν Φρονοιυτεές, μηδὲν κ᾿; ἐρίϑηαν ἡ καγο-. 

δοξίαν, δλλώ τὴ ἢ (απεινοφροσίωυῃ, ἀλλήλοις ἡγουμδροιὺ ὑπερέ- 

,σιοπαῖπε, χοδας ὁ ἑαυδ μὴ ἑαυτῶν ἕχαςος σκοπεῖτε ἀλλα Ὁ. τὰ ἑτέρων 

ἕκαιςος. “τὸ γὃ Φρονείάχο ἐν ὁμιν δ Ἂ ἐν Χρισὼ ἴησε, ὃς ἐν μέβ 

Φ᾽ ΘΕΝ ὑπάρχων, ἐχ ἁρπαιγμμὸν ἡγησοιτο ες ὸ 40) ἰσεΘεῷ, ἀλλ 

ἑαυ δ ἐκένωσς, μορφίω δούλου λαξων,ἐ ἐν ὁ ἡ μϑιωματι δώϑρω- 
Ἐ111. 

γῶνα ἔχοντες ὃ δή ἰδέτε ἐν ἐμιοὶ χαὶ γιὰ ἀκούετε ἐν ἐμοί. β 

« 

τς οὶ ᾿ 

Ἐφεσ. ἢ. Α 

κολ.α.Β 

α.3ισ.β.Β ᾿ 

Ματϑικ. Δ 



. 

α. ]ετ.  Σ 

Ματῦ.ε.Β 

Πραΐις.Α 

«.Κορ...Ὲ 

δό ἘΠΙΣΤΌΛΗ 

“πῶὼν ϑβυόμδμος, Ὁ ἡματ εὑρεϑεὶς ὡς δι. ἀνὰ ̓ ἐταπείνωσεν. 

ἑαυ, τυ πυόμδροςὺ ὑπήκοος μέχξι ϑανώτου, ϑανάπου δὲ »φαιυροό. 

Διὸ Ὁ ὁ ὃ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε, 0)  ἐχαιρισωυνο πᾷ ὅ ονοια Ὡὃ ὑ-- 

πέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα, ὡψ τῷ ὀνόματι ἐνου ογν, οὐγυ καμψη 
ς--" 

πουρανίων Ὁ ὁ ὀὐιγείων καὶ Ὁ καταχθονίων, ὥ πασα [λῶδσο ὧξο- 

μολογήσηῇ ὃ 07) ̓ Κύεμος, ἴησοις Χρατος, ες δυξαν Θα ποῖος. 

ὥςτε ἀγαπητοί, (μο}), καϑως πον τότε ὑπηκούσειτε, μη ὡς ον τὴ 

αὐρμσίᾳ μὲ μόνον, τ ἐναῦπολλῳ μᾶλλον ἐ ἐν ε αἀποισίᾳ μ᾿. 

τὰν, 7 φόθου καὶ εἰ ὅϑμου τ ἑαυτ' σωτηρίαν κατεργαιζεθϑε ὃ Θεὸς 

γοῦρ ὅν ὁ “ δνεργων ωΨ ὑμῖν ΟᾺ ΨΩ ϑελφ κ, Ωϑ ὠψέργειν ιχσέρ Φ 

δὐδοκίας. “Πάντα ποιεῖτε χωθας ̓ )ρηυσμων᾽ ΟΊ [ διαυλογε- 

σμων ν γα ὦ. δὴ ἀμεμηῆοι καὶ Ὁ ἀκέρ σι; τέχνα ΘΕ" ὠμώμιιτα 

ον μέσω νυ: ας σκολιᾶς κ δηεςραωμμένης, ὧν οἷς Φ νεϑε ὡς 

Γ Φωςηρὶς ὧν κόσμμω, λθ.)9ν ζωνε ὑπέχοντες, εἰς καύχειμα ἐμοὶ 
εἰς ἡμέραν Χεκροό, ὅτι ζης εἰς κενὸν ἐόραμιον, οὐδὲ εἰς κανον φξ- 

κόπίασοι, ΔΛ Εἰ γ0 ἡ ἀπενδδμαι δι τῇ Τῇ ϑυσίᾳ χοῦ λειτουργίᾳ τῆς 

πισεῶς ὑμδ λων καὶ συ [δῷ πεῖσιν ὑμῖν" ἢ σ᾽ αὐ καὶ 

ὑμεῖς χαίρετε ζα) συ[χαϊρετε μοι. Ἑλπιζω δὲ ον Κυρίῳ ἰν- 

(οὐ, ̓Τιιλόϑεον ζαχέως πέιυψαι ὑμῖν, ἰγα, καγω ̓ύψυχω, γοις 

ΠΛΈΕΙΝ ὑμμ' οὐδένα, γρὲ ἐγώ ἰσολψνχον ὁ ὁρτις γνησίως ἴω «ἷδό 

ὑμὴν μέδαυν" σά Ὁ πίντες ρα Φ εὐ ζυποῦσιν, οὐΐο “ἢ ὴ 

Χραςοῦ Τησοΐ. τίω δὲ δόκει μίω ἀμφ γιγνώσκετε, δτι ὡς πατθῖ 

τέκνον. σίω ἐμοὶ ἐδούλδυσεν εἰ εἰς “ὁ ϑαπελιον." ζυτον Α: ) οὐὖ᾽ 

ἐλπίζω πέμψαι, ὡς δῦ οὐ ἀπιδωΐα «Ἐὶ ἐμὲ ὀξαυῷ. Πέποιϑα 

Δ δὲ ἐν Κυόλῳ, δι καὶ αὐτὸς χε ως ὑλδύσομαι λὐαίκοῖον ὃ ἢ ἡ-- 

γησοιμίω πα φροσετον Φ ἀδελφὸν ΚΟ] σῶμερ ρ09᾽ Ἢ συςρα-- 

ζιωτίω μου, ὑμὴν. ὠπορολον, "Ὁ Λειτουρο 9) τῆς χρεῖας μου, 
πέ μαι" ἀσεθς ὑμας, ἐπειδὴ ϑληποθῶν μὼ ποῖντας ὑμαΐξ,᾿ κὴ 

ἐδνμονῶν, δειοτι ἡ ἠκούσοτε ὅτι ἠοϑένησε' Χο Γ» Ἰαϑένησε ΤΩ 

πλύσιον ϑανάτω, ΩΝ ὃ Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν ἐκ αὐτὸν δὲ μόνον, 

δλλα κνὲ Κ᾽ ἐμέ. ἵνα, μὴ λύπην δι λύπη μον ασουδα) στέρς οὐδ 

ἔπεμυψα αὐὐηὸν. ἵγα ἰδόντες αὐτὸν, πάλιν χαρῖτο, κάγω ἀλυπό- 

ἌΝ ω. Ῥροσδεχέῶε οὐδ αὐτὸν ἐν Κυρκῷ μι πάσης χᾶβας, 

καὶ τοῖς ζιούτοι; ἀβηβᾷν ἐχέτ, ὅτι δειοὺ ὃ ἔρον Ὁ Χραςοῦ μέ- 

ἧ- 

μοι, α 
“ἃ 

ἀν ὀργῆς. « 

ἘΦ Χορ. ια 

Τ δεν. ζια 
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ἌΘΩ ϑανώτου ΜΠ σέ χὐσδα(ξουλδυσοί μῆμος Τὴ ἢ ψυχῆ, ῥα ἀὐαπλη. 
ε Γὰ Ὁ ὑμδμυτέρημα ὁ ἀσεός με λφτουργίας. Τὸ λοι- Γ᾽ 

τ Θεοζ. ( .οἹ . 

Ια .(6 

2 Χριςῶ. θ 

» 

3 ουπχώ. (7 

πον. ἀδελφοὶ μϑυ, χαῤρεῖ: ων Κυρίῳ. ζ αὐτὰ »ραφῷ ὑμαν, 
β ἐμοὶ μδρε δ 7. ὀκνηρον, ὑμιν 5 ἀσφαλές. Βλέπεξοις κύνας, θλέ- 

γι. 11, δι; καώκοις ἐργαταρ, βλέπετε ἢ τ ̓ καταΐομίω. ἡμεῖς γωρ 

ἐσμέν Ἶ ἱ τ ατομή οἱ πνόματ ̓ Θεῴ᾽ λαισρόνοντες, γχὴ καυχώ- 

μδροι ον Χραςω Ὁ ησο, Καὶ δ, ον σονοκὲ πεποιϑύτες οκαιπϑ ἐ ἐ- 
γω ἔχων πεποίϑησιν κ' ἐν σοοκέ. Εἰΐαες δόκει, ἄλλος πέποιϑέναι 
ἐν σαρκί, ἐγω μαλλον, φἰϑατομ ὁ ὀχταήμερος, ὡκ γάνοις Ισ- 
δφλ, Φιλαὶ Βενιαμίν, ̓Εύρα)ος ὧξ Ἑξρα ων. κτ' νόμον Φφα- 
ἔλστηος, κτ "ζι λον διώκων Ὑ ἐακλησίαν, Χς διχοηοσίυζευ πίω Β 

ἐν νόμω ρομδρος ἀμεμηῆος. Σλλ᾽ ἅπνω ἴω μοι κόρ, ταῦτα 
ἥγημαι δια ῷ Χραςον ὥιμιαν. δλλα μδυοιώγε καὶ ἤσουμαι 

παῦταὰ ζμιαν φῇ διαὶ Τὰ υὑπσερέβον τῆς γνω αρῤρς Χραςοῦ ἱησοῦ 
“Ὁ Κυρίου μου; "δὲ ὃν τὰ παῦτα ἐξημμωϑέω, καὶ ἥγουμαις σμύ- 

ξαλα. φῇ, ἥ ιγα ᾿Χειρον ̓κερδησω, . εὑρεϑώ, -Ψ αἰυπιὼ μη ἔχων 

ἐμίευ δικαμοσίλυίευ πίω ἐκ νόμου, λα τίω δια πίσεως ἐρθας 
σού Τ οκ Θεοῦ δικακοσύωυζευ ἐἰψὶ τῇ πίςᾳ, » γνῶναι αὐτὸν καὶ) 
πίω δαύαμιν τὴς ὀμαςείσεως αὐτῷ, ,, Ὑ κοινωνίῶον Τὴν παϑε- 

μάτων οὐ ΤῸ ,συμιμορφούμδρος τῷ ϑανάτω αὐνέ; ̓ἄπως κα 

ταντήσω εἰς πὸ ὀξαναςοισιν ΜΓ νοιρῶν. οὐχ ὅτι ἴδηι ἐλαξον ἢ 

ἠδν τετελείωμμαι, διώκω δὲ εἰ ΧΩ ̓καταλόίξω, ἐφ « ῷ το Κατε-- 

λήφϑέω Ἰοὺ τ’ Ἔ Χριροῦ ἴησού. Αδελφο), ἐγώ ἐ ἐμαυτὸν Ἔ λο- 

γίζομαι κατειληφέναι , ἕν δὲ (ἃ ὀπίσω ὀιλανϑανόμε- 

γος. Οῖς 5 ϑ ἐμιασοϑοϑεν ἐποδενόμῆνος,) τ σκοπὸν διώκω ὅλι 

ΝΝ ὁ βραθᾶον τὴ τὴς ὀύω κλήσεως ΤῈ ὌΝ Χραρω " Ἰησοΐ.. σοι 
οαὺ ὁ τελεῖοι. Ὅυτο Φρονω μὴν. κοα Ι εἰ ει ἑτέρως φρονεῖτε, φυτ. 
ὸ Θεὸς ὑμῖν “τοκαλύν "λίεὺ εἰ Εἰς ὁ ὃ δἐφϑασομὸν, τῷ Ὁ οὐυπτὸ ςοί- 

χεῖν κανόνι, “ὦ αὐτὸ Φρονεῖν. Συμμιμηται μου γίνεῖϑε αδελε- 

Φοὶ, χοὶ σκοπτέιτε Όις οἱ οὕτω φἙ «πατοιιυτας, καϑως ἐχέτε: τύπον 

ἡ μαρ' πολλοὶ "» χυδαπατουσιν, οι πολλές ἐλέλον ὑμῖν, γα 

δι Κα κλαιῶν λέγω, Οι ἐχθροι; τ ᾧ ραυρού Χεκροῖ, ὦ ὧν. κι 

τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ Θεὸς ἡ ἡ κοιλίω, καὶ Η δόξα ἐ ἐν Τῇ αἰλάύνη 

αὐτῶν, οἷα ἐτλρ ἐββογοδενμα ἡμὴμ γὸ ἃ Ὁ πολίτευμα ον οὐ- 
ΕΠ, 

β.Κορ.ια.Ἑ 
Τραΐξ.κγ.Β 
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βανοις ὑπαρχή, “δ καὶ ὅ καὶ σώοτηρϑι ὠπεκδεχόμεϑα Κύδμον ἴη.- 

σοὶ» » Χειςὸν, ὃς μέϊασρηματισ 29 ΠΡΈΠΕΙ Ρ̓ (απεινώσεως ἡμὴ, 

εἰς η γβοίῶαι ομ)η σύμμορῷον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτῷ, 

κτὶ τίωυ ἐ ἐγέρ γήαν Τῷ δαυ νοι οὐτὸν καὶ ᾿ϑαυτάξαι ΕΣ 

προ Ωρτε ἀδελφοὶ ων ἀγαωπητοι ἴω ἰλιπέϑη. 

01, λαρα καὶ σέφανος μου, οὕτω ςήχκετε ον Κυρίῳ, αἰγα- 

πητοί. Εὐωδίαν πωρακαλεὶ Ὁ ἔασι χίω πωραχαλά κα ηὁ οὐ-- 

Ὃ φρονεῖν ων Κυρίῳ. καὶ ἐρφτω Κορ σε συζυγε γνησιέ, ΣΑ 

βᾶνου αὐταὶς αἵτινες ὧν τῶ υ δα Πελίῳ σίωωήθλησων μὰ μ Ἂ 

Κλήμϑυτος, καὶ τω λοιπῶν σίβυεργων μου, ᾿ὠνΐα ὁ ὀνόματα ἐν 

βίθλῳ ζω ς. Χαιρέτε ἐν Κυείῳ παντοτε πίώλιν ἐρῶν, γα ΕΣ: 

ὌΡΥῬΗ͂ΡΗ ὑμὴν γνωοϑήτω πίσιν λῤϑρωποις. ὃ Κύεμος ἐπ ι. 

“Μησὲν μεθάμνατε, ΣᾺ Ὲ ( πανΐε τῇ Τῇ τοϑοσευχη κα Τῇ ἢ δυησά μιῇ 

δὐχαερισίας ᾷ αἰτήματα ὑμδμ᾽γνωριζέίϑω τϑθς τὸν Θεον,κὸ 

ἡ  εἰρίωυ τοῦ Θεοό ἡ υποερέχουσα πντο, νον : Φρουρήσέ τας 

καρδίας ὑμὴμ: καὶ α γοήματα ὑμηδέ ἐν ΧεαφῷΤησοό. Το λοι-- 

πὸν ἀδελφοὶ ὃ ὅσω δζὴν ἀληϑη, ὅσοι σεμνά, ὅσοι, δίκαια, ὅσοι «- 

γνα, ὅσοι τθϑσφιλη, ὅσοι εὔφημα, Εἰ (ες ὄρει ῶ ᾿ ἐπαι- 

νος, ταῦτα λογί ζεοϑειὰ χω ἐμαίϑετε Ο παρελαίξετε Οή ἠκείσοιτε ,0 

εἴδετε ἐν ἐμοὶ, ταῦτα ,φυδϑέοσετε, κι ὃ Θεὸς τὴς εἰρίαυης ἐδέδι μϑ 

ὑμὴμ. ἔχαρίω δ ἐν Κυρίῳ μεγαλῶς, ὅτι ἤ δῊ ποτὲ Δ εϑε-- 

λέτε τὸ ὑπερ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ ς ῶ Ὁ ἐφρονειτε,  ἤκαμρεῖεϑε δὲ 

Οὐχ ὅτι κα. ὑςέρησιν λέγω: ἔγω ̓)Ὁ ἔμαϑεν, ἐν σὶς ἐμ, αὐταρ- 
λης 4η᾽ δἰ ὃ ἡ ̓ (ἀπεινοῦ ναι , οἰ δδδε κ, " φὐϑμασεύειν " ἐν παντὶ Ὁ ἐν 

πᾶσι μεμύημαι Ὁ ἡ χορτοι ζέεϑοι! κὰ Ὁ πεινῶν, (Ὁ «ἰὉκοσεύειν καὶ ὑ- 

ΞΈρει ὅϑο!" “πῶντα ἰ ἰοάίω ἐντῳ ἐνδυναμοιιστί με ΧΚριςῶ" πλίω κα- 

λῶς. ἐποιήσοιτε συϊκοινωνή σοιντές ΠΡΛΓΔΗΝ ἢ θλίψη. Οἰδατε δὲ Καὶ 

ὑμεῖς, Φιλισασήσιοι, ὅτι ἐν ΞῈΝ (χ} Ὁ εὐαηελίου, ὃ ΟΤέ ὀξῆλϑον α- 

πὸ ᾿ Μακεδονίας, οὐδὲ μία δὲ ὀκκλησία ῥεαινώνησεν ο εἰς λόγον 

δόσεως ΧΟΜ ἐλήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι ) ὅτι (ὃ ἐν Θεασοελονίωμ 

Καὶ ̓ ἅπαξ ὦ σὶς εἰς τίωυ χρείαν μϑι ἐπέμψατε (ΟΝ ὅτι ϑχιξι- 
τῷ “ὁ δόμα, δ λ ὀλιζυτῶ ῷ καρπὸν “ὃν πλεονάζοντα εἰ εἰς λό- 

57.) ὑμὴν. Απέχω δὲ πάντα 0 ἡ χδιοσεύω" πεηλήφφημαι δεξα 

ὦ." 

μος ὥρὰ Ἐπαφροδηνοίο ποὺρ  ὑμῆμ, ὀσμίω δὐωδίας,ϑυ- 
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σίων δεκτίω, Δ) ρέρον τῷ Θεῴ. ὁ δὲ Θεός μου πληρφόση πᾶ- 
σον χρείαν ὑμὴμ κτ' (Ὁ πλοῦτον αὐ: ἐῶν δοξη, ἐν Χραςῶ ἴη- 

(ὅ. τῷ ἢ Θεώ ὦ παπεοὺὶ ἡμ) μὴ δόξα εἰς ζιὶ αἰῶνας δ αἰώ. 
νων. ἀμίω. Αασείσοιοϑε ποίγτα ἅγιον ἂν Χραςω ἴησού  ἀἐεαοὶ 
ζονται ὑμας οἱ συ ἐμοὶ ἀδελφοί: ἀσσείζονται ὑμας πώντες οἱ 
λοι, μάλιςοι ἢ οἱ ὡκ τῆς Καίσουρος οἰκίας . Η χείρας Τῷ Κυ- 
ρίου ἡμὴμ ἴησοί Χο κςοό᾽ μ᾽ πάντων ὑμδμ". ἀμίω. βρλνε 

Πρὸς Φιλισαησίοις ἐγράφη Στὸ Ρώμης δὲ Ἐπαφροδιτου. 

Εν σΐχοις ση. 

ὙΠΟΘΕΣΊΣ'. ΤῊΣ ΠΒΟΣΞ ΚΟΛΑ Ξ Ξ ΑΕΙΣ 
Ἐχιςολῆς. 

ΑΥ̓ΤῊΝ  ἴχιζελ ὃσὸ Ῥω μως,οὐνγ ἑωρφικώς μϑὺ αὐτους͵ ἀκούσεις 
Δ 39 “ Γ ““᾽Ἄχψν"κσ “»Μ εἰ. Ε Ὁ» δῈ ἰδ αὐτῶν. καὶ δὲ χσρϑφασις τῆς δχιςολὴς αὕτη. ζοιὲ Κολᾳοσαάς ἡ- 

τἀν Θούλοντὸ τίνες αἰπατῆσοι σοφίσμιασιν Ἐλλφευικεῖς κτὶ τῆς εἰς Τησοιωῦ πί- 
: Σ Ὰς σεως, χαὶ «ὐδὶ ὦν εἰ γόμω βρωμάτων, χὰ κἰξατομῆς. τα τοίγειυ ((8.- 

ν ἄς ρᾳ, Ὁ λω. ΕΖ 5, Υ ΠῸ χιλν Λ΄ « λ ἀρ εν Ι ἕ ἴςξ: τέο ξϑες 7ων ὃ ρέμα». 5. τῶ δηπφολίρυ ὠρῆν κατηχηίχην ἀἶτις υτίω. 
χα. τδρτον μδρ ὅν σἀθάτων τω Θέεω, ση μιφν4 στο Ὁ σχθηθῖς αὐτοῖς μεταξεξηκέναι εἰς ὦ φως 

τὺς ὀδηϑείας : χὰ) ὁΤί ὁ Χριςὺῦς εἰς ὃν ὅχίςευσὸμ, εἰκὼν ὅς] τῷὸῪν Θεοί χαὴ λθορς, δ᾽ οὗ ῷ πϑόὐτα 
Ι! Ν .] 9] ς..-.ὰ λυ Ι͂ ᾿ς ΑΦυνν ! 'ν ) Ἃ γέφρνε" ΚΑΊ 911 εορέστεν αὔτον δὴ μμουροον ὁγτα, “ἡυέοϑαι αὐτὸν Χὴ “οὉ 9. Τοτοῖον τὴς κτίσεως κὴ 

Ι 9 Ἂ" « . 2 Σ { Ἃ Ι ! ! 
χορ τοτοχον ΟΝ Τὴ γεκρ γεΐγω ζᾳ αμυφοτερῳ σζέσ ἀλψή, αὶ ζωοποιήσῃ ζᾳ πόρτα. πσϑοϑέ- 

πει δὲ ὐθυς ἐμ μένάν τῇ πίςς σῃ μϑήνων ὁ7| αὐηὸς ὃ Παῦλος διαίκογος ὅ21 τῷ δα ἰελίου, 

ον ᾧκαωτοχήϑησὸμ' εἶτα καὶ «ὐξὶ τῷ νόμου χὰ “δ ἐν αὐτῳ βρωμάτων, χαὶ «ἰδὲ ἡμερων 
“γιαυτῶν ὀξηγείτα,.κὶ; ἰσοδείκνεσιν ἠργηκέναι λοιπὸν ζα παλω αὶ χαὶ τίοὺ τ ηομιζυύσυμι 

(ουλδὺᾳ τε εἰὖδϑις μὴ πλαράοϑαι Ὅσο τὰν σοφιζουϑύων χὰ πλαγαν αὐτους ΘΕ ον ΤΟν .Χ) λοι- 

πὸν πρωνέσας χαὶ ὡδὲ ϑνδῦσι χοὴ πέκχγοις, αὐό)ρά σι καὴ γευαξὶ, δούλοις χαὶ κω φίοις, χαὶ ζῷ 
ὀιλα ( ϑὸς ζᾳ ἡ» συμ ελδυσος, τελάοι δχεςολζω. τυ ροι ἡξλλ4 μϑύτοι αὐτοῖς, ἵνα, ὅπτὸμ 

3 Ὁ 2 5. ἘΠ. κ᾿ ὶ [ Νι "“ 7 ᾽ [ 3 λ. »ἦ 
αϑαγϑω 3) παρ᾿ αϑηϑις ἡ δχιςολή,, ποιήσωσι χρὴ οὖν τῇ Λαοδιχαίων ὡκ κλῆσια, αὐτίου ἀϑα-- 

γγωοϑέωναι, ὃ πίω ἐκ, Λαοδιχίας χαὴ αὐτουὶ α)α.γγωοϑέωναι. 

--- 

ΘΕ ΘΟ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝΕ Υ ΤῊ ΝΗ 

ΕΝ πρρλλοῖς ὁ σιύςολος δυλοι μ “υφϑὸς ὧν Θεὼὰν κ᾿ παπτέρᾳ μκεσιπτείαν κα ταλλαγῶὼ 

Ὅοις αὐθρώποις [σ᾽ Ὁ ἰοῦ γεγονέναι. Εἷς »ὺ Θεὸς (φησὶν) εἷς χἡ) (μεσίτης Θεού καὶ αὐθρωώπων, 

οὔθρωπος Ιησοῖς Χ ει ςος. ἡ πώλι, Δι ϑ (φησι) τ καταλχλαγῶώ ἐσήκα μϑμ. ἡ ὁ Κύριος 9υ- 

ρων». ἑαυτ' ἡ ὁδὸν και λεὶ" ὀγὸ ἑτερως, εἰ μὴ δὲ ἰστῷ ἡ ογαυτῳ ἀπέλϑοι τὶς σδϑς Τ' πατέρφι" 

δι οὔτο γὸ, ὧν Θεὸς, ὁ αὔθρωπος γέρονεν,ἵγα Θεῷ λῤθρωώποις μεσιτεύσῃ,ζοῦ ὁ πε ὧν κώ- 
κεῖνο δλλ᾿ οἱ Κολοαοσα ἐς αἰ πὸ ἀγγέλου ὥοντο 1 ασοο(α γωγάὼ δυέαϊ, πτϑὸς Τπατέρα,, ἢ 
ὅ δροὺ Χ σιςού, ἔπειτα πολλαξ εἶχον κορουτηρήσης [τ δαϊχοις Ἑλλζιυιχας, ἡ μέρας αὐ δατυρό- 

μϑιυο ὼ χαιροὺς ὦ ὅσα Οιαῦτα. ἀτίγα πόρτα,γραφων τ ὑχτφολίω, διορ)οὺ ταὶ ς Π αὐλος. 

ὦ; “ἃ , 
ΡΥ ΟΡ Ως 
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κε ΑΛΙΑΙᾺ ΤῊ ΣῚ ΑἸ ΕΓΒ ΠΣ ΥΟΛΉΗ 

ἐ Ἑὐγδριςία ὑπ Κολαοσαιέων οἰκείω ϑέγτων ᾧ Θεώ ἐπ᾽ ἡπίδι. ἐν Χριςὼ πίω σοφίαν ἔχοντας. 
β' Εὐχ αἴϑὶ αὐτῶν εἰς σοφίαν Ὡρακίρκῆν,, εἰς δεωύα μιν πος Οἷπι ἡ ὥξῆς Θεὺν σωυάφεέια καὶ ζὰ τὸ νόμου αἰριέχή σνόὺ- 

: μιογτ ς, στα δύ χεριεία τὴς οἰκειώσεως τῆς ἐν καϑείρσῃ. ] ΡῈ κῶς ἐς τὸ συζί Χειτῶ. ΡΟ. ἘΠῚ γὙ Πέρα τὴς ὧν Χραςω κτίσεως καὶ ὁβακτίσεως τῆς χτὶ συα- οτι οἱ ζ΄ σορκικοιῖ γόνου τύποι ζοις σδρκικοιὶς Δρησιίθ! γ ἈΦ ου 
φειαν Θ εοἴ΄ πνευματικοῖς ὧοις ὧν διά ει Θεοί ζῶσιν, 

σὶ Περὰ ἐϑνὼν “ροσαγωγῆς τὴς ἐν σῶ μάτι Χοκροί καὶ ποίϑ4 δηὰ Παραΐνεσις πἰἶοὶ κα ϑαίρσεως, οἱ γμιασμιοίῖ, φιλαν βρωπίας,φι- 
] 4 

πίςεως. λοϑεότητος, Φιλομαϑείας, ψαλμιῳδύας Ε δυ φήμου εἰς Θεὸν 

ε Περὶ τὴς δγα “δ πόνων ἀυτῶ δυσδχης αὐακζοκῃς εἰς Ὡὐϑα- δηαγωγῆ ς, θυ γοριςίας. 

ςουσιγ Θεοί;. Τὰ ποὸς Ὅις οἰκείοις ὁμονοητικῶς . Ἐν ᾧ,Τὰ τοϑς Οις ἀλ- 

ς΄ Πεοὶ Τ μη ὑπαγεοϑαι Ἰὴ αὐβρωπίνῃ φιλοσοφίᾳ ἀπατηλῇ Ὅις λοηθίοις ἐμφρόνως, οἰκονομικῶς. 

᾿ ; ! 
ΔΗ ΠΑ Δ ΟΎΥ: 

γε -Ξ τ: " Ζ Α : Ϊ Ἵ 

ΩΣ ΘΟ ΠΤ Ἢ ΑΥ̓ΛΟΣ δπύςολος ἰησοΐ Χραςοῦ 
ψ΄. λ [ δ ! ς » 

Υ Ν δια, ϑελήματος Θεού, Ὁ, Τιμοῦτος ὃ α-- 
ὍΝ δὴ λ 3 90 Ωγ ἢ Δ ΑΤῊΣ 

ΤΙ δέλφος, Οις ων Κολοίοσοα Ι ΦΧ ΌΙς Χ,οὰ 

9,2 δ πῖςοις αδξλῷοις ον ΧΟΑςω" χαθαςυμιν 
᾿ ᾿ 3 Ι , λ {7 ς λ 

α.Θεέσ.α.Α οΥ ᾧ ομὲ ΧΟ εἰρίευη δῦτο Θεού παΐος ἡμὴν, ,ΟΗ ὶ Ζ΄ 4 » ν 
Ειυερ δας ᾿ τὰ Κυρίου [σοί Χριαςοῦ. ; Εὐχαριςουμὴν 

α.Κορ.α. ἃ 

Ἐφέεσ. ἡ Α 

φιλίχια. Δ 

α.3εσ.β.Β 

τ ,:- [δ᾽ ᾿ ἐ ἡ ζανον ὦ Ἔν τῷ Θεῳ κ' πατϑὶ “οὐ Κυρίου ἡμὴμ Ιγ-- 
μ᾿ Ϊ λε Ι 5, Ἢ] εὖ σοῦ Χραςο 2) πὸ τότε ΟΣ, ὑμὴν χοδοσευχόμϑυοι, ἀκούσοιντες 
! ε Ρ»ν ἜΣ Ϊ ἐὴ λυ Ὁ, ,.» Ι . " ιςῖν ὑμὴν ον Χραςω Ἰησοῦ, Ο 7 ἀγώπην τίωω εἰς πῶνταξ τοις 
ΩΝ ὶ ᾿» Ι » πα; ΠΝ εἴ τὰ “ εὑγίους. δέον τίου ἐλπίοόῖ ἢ Σστοκει μδυΐευ ὑμῖν ἐν ζις ουρωνοις, 
ἁ ! ᾽ Ὁ [ ὌΝ 3 σον Ὁ ΄σ'ο ἰεὺ χυϑϑηκούσωτε ον "πὸ λόγῳ τῆς ἀληϑείας ΖΦ δ) ατίελίου “ῷ 

Ι 3 ε “ΝὝ ᾿ 3 λ.- Ι λυ 
χούροντος εἰς υμας καῦτωυς κι ον πᾶντι τῷ κοσλλῷ, Καὶ ἐς] Καρπο-- 

,: λ 3 «ὦν δ. 5 ον [ 3 Ι ᾽ φορουμδιυον" καῦως κα σνυμαν,αῷ ἡςήμερας Ἡκούσατε Κα] τ- 
! λ Ι δὧὺ 3 4 λ λ 4 σέγνωτε τίευ χάθαν τϑ Θεοΐ ἐν δληϑείᾳ, καῦτως Χο ἐμάϑετε 
»Ἃ ΡΞ] .“Ν “- ] « .“ » ὶ ς Στὸ Ἐπαφρϑὶ “' ἀγαπητοῦ σίλυ δούλου ἡμῦμ, ὃς ὅξι πιςὸς ὑπέρ 

ε [ ς Ι ς- Ὁ λε .2.) ὑμὴν διώκονος Ζ' Χραςού ,»Ὁ "Ὁ δηλω σαξὴ μν τω ὑμὴμ ἀγάπην 
3 Ι »" ν ες ΤΟΙΣ "Ὁ. ΟῚ ε ( 3 ον πνόυμαπι. Διαΐζρυτο Ὁ ἥμεις αᾧ ἡς ἡμέρας ἡκούσοι μι, 

Ι ε ) ε Ὥ | ᾽ ! ος παυόμθα ἸΖυΈρ ὑμὴν χαδοσευχομδροι,ὰ αἡτούμιενοι. ἵνα, πλι-- 
ὮΝ λ» ! Ι 3 3 Ι Οφοϑητὲ τίω ὁ) ίγνωσιν ἥ' σεληματος ἀυ᾿ ον πῶσῃ (οφίᾳ Καὶ 

ταμάδ, ΓΙΌ φῶ ε δ ὩΣ, κυ : ΙἜ συ εσή πνϑυματικη, Ζὺϑαστωώτησοι ὑμας ἐἰζίως 7 Κυρίου ἐἰς 
οι ρ- ᾽ λν» ἢ » ' “ ΔΑ 3 πος δρέσκφαν, ον παντὶ ἔργῳ ἀγαϑὼ καρποφοροιώῶτες ᾧ αὐ- 

1 Κολοοσοῖς. 

αἰζιμγ κ 

ἢ καὶ αὐξανό- 
ἐϑμον. α.ζ.α 



2: ἐν τι ηγω- 

σί. ειὰ 

᾿ Θεαΐχαι. γ 

αι ειθ.α 

«α. ε1.ε.θ..,γ.1ε 

τη 

ὃ “ὦ 

20 γώω. θα 

ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣ ΣᾺ Ε ἐσ, τὰ 

ξανομδυοί εἰ εἰς 7 ὃ φλέγνωσιν ἥῳ Θεού:ς γῶν πεσῃ διυάμαι δαυα-᾿ 

μούμϑωοι καὶ μὴ “ὃ κραβεῦ τὴς δοξξης αὐξ, »εἰς πῶσοιν υὑπυσμονία κὰ ὟΝ 

μακροϑυμΐαν μῷ λβρας, εὐχοιρισοιιυτες ἰῷ παΐθα τῷ" ἴκας. 
νωσαιντι ἡμας ἐϊς μερίδα κυκτν ἢ ἁγίων. ωΨ τῷ φθπ; 

ὃς ἐρῥύσουτο ἡμας ὡνὲ τῆς 

πίω βασιλείαν ΤΌ ̓ἡού τῆς ἀγάπης αὐ πον ᾧ ,ᾧ ἰχομδυὴ τ ὅσος 

λύφρωσιν. ̓ διὰ Τῷ αἵματος αὐ ΤῈ Δ ἀφεσιν 

ἄξην᾽ εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Τ' ἀορϑύτου, χοθφποτοκος πασης κπισεωρ, 
«ἰ 0» 
οτί οΨ 

- 
γῆς, ἐς ὁρατὰ (92) ' ἀσρφιτοι, ἐντε ϑοόνοι εἶτ κυρλότητες, ἀτε 

ϑρχαὶ, εἰτε ὀξοισίαι" “ἃ πώτα δι ἀμ Ὁ εἰς αὐτὸν ὀκερπαι, Ὁ, 

αὐτὸς 11 ,δ9 πατῶν, δὰ παντα .Ψ αἰυπιὼ σίυέφηρκε' Ὁ αὐ- 

τὸς ὅν ἡ ̓  κεφαλή. ἫΝ σώματος τῆς ὠκκλησίας, ὃς ὅν δρχῆ 

᾿αερτοῦθκος ὧν { γεκρών οἷγα εγβυηται ον πῶσιν αὐηὸς Ζυθ9--. 
πύων, ὅτι ον ἀυπὸ δὐδόκησε παν ς πλησῳμα κατορκησοι, (ὃ δὲ 

Φἰι Ὁ λτοχατα γλάξαίᾷ παύτα εἰς αὐηδν. δίκαν ποιήσας διὰ 

Ξ ἁματος Ὁ σουρϑ αὐ, "δε αὐῷ, ̓ἐτε "ΑΝ τῆς γῆς, ἐτεΐα 

ὧν τοῖς οὐρανοῖς. Και ὑμας “ΟΤΕ ὄντας ὠπηλλοτεκωμὴρ οι ᾿ 

ἐγθροις τῇ ἢ διανοίᾳ ς Ομ Οἰς ἐροοὶς Ὅις πονηροῖς, 'γωωὶ δὲ ὀστοκα- 

τἰλλαξεν: -Ψ τῷ σώματι Φ σονρκὸς αὐ διὰ 5 ᾧ ϑαιναίτου, ἢ 'πα- 

δοίςη σοι! ὑμᾶς ἁγίοις Κα] μῶ μους (ὃ Δἀὐείκλήτοις κατενωπι(β 

αὐϑ,, ἐΐγε ὀπημδρετε τὴ πίςᾳ τεϑεμδω μῆροι καὶ “ἢ ἑδραμοι, καὶ 

ΗΜ:  μεταικινουμῆροι Στ τὴς ἐλπίδὸς Τῷ το δὐατἰελίου οὗ ἠκούσου- 

τὲ, τῷ ἢ κηρυχθέντος ἐ ον πάσῃ Τῇ ἢ κι έσῴ τὴ Τῇ τοὺ δῷ οὐρανὸν, οὗ ἐ- 

Ἀνόμίω ὁ ἔγω Γαυλος δεακονος. Νιώ χαι, 

μασί μμου᾽ ὑπστρ ὑμὴν, Ω λὐταναπληρθ. φὺύ ὑφερήματα τὰ 

θλίλψεων “δ τῳ Χοαεοὸ ἐ ἐν τῇ σον κέ μϑυ ὑπερ 9 σώματος α αὐέ;, 

ὃ ὅξην ἡ ὠκκλησία, ἧς ἐδυόμίω ἔγω διάκονος Χῷ τὶ ίω οἰκονομί- 

αν τῷ Ψ; Θεοό τέω; δοϑεῖσοιν μι! εἰς ὑμας, πληθϑρστ! ῷ λόσον 

Θεοό. ὃ μυφηκον᾽ . ὁ Χποκεκρυμμῆυον Στὸ τὴν αἰωνὼν καὶ 

Στὸ τ ϑυεῶν, γωωι δε ἐφανερφλϑη Οῖς ἁγίοις αὐ, δὶς ἦϑε-- 

λήσεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τὶς ὃ πλουτος τῆς δόξης ' τ' μιυφηρίου 0υ- 

του ονζοις ἐθνεσιν, δ ὃς ὅς Χρμφῦς ον ὑμῖν, ἡ ἐλπίς τὴς δόξης, ὃν 

ἡμεῖς ὐϑῴνἝλλονϑοὶ γουϑετουυοτες πανία δύϑρθοπον, γ Ν δεσα-- 

ἀμδρπῶν, ὅς 

ὁ ὀατιόϑη ΧΟ πανταΐα ω» Ὅις οὐρανοις (( 'ὦᾳ Ω 

6 ὧν ις πα. ϑή--᾿ 
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σκοντες παῦτα λόϑοθοπον᾽ ἐν πόση Οφίᾳ, ἣ' ἐνῶ φϑραςήσιομδυ ς, 

παῦτα, δι ϑρϑοσον τέλειον εν τ 1}:  Ἰησοδ.εἰς ὃ 00 Ν κοπιώ, τὰ 

νιζομῆυος καὶ πίω ἐνέργφαν ἐὐΐν πίω ἐνερορυμδμίωυ ἐ ὧν ἐμοὶ 

ὧν δαιυάμει. Θέλω᾽ ἊΝ ὑμας εἰδέναι ἡλίων ἀ- Φ τ λω 

γῶνα ἔχω φϑλύμγκαι τὼ Λαοδικείᾳ,᾿ νὰ δίοι ε θχ ἑωρα,- 

κασι παδϑσωπὸν μουν σουρκί, ἵγα αϑαιουϑῶσιν αἱ  καρδι- 

αι δ  ὧτε- 

ἐφ πύλαι. Ιιᾶ 

αι αὐτῶν, ᾿συμιβαεϑέντων᾿ἐ οΨ ἀγαπη, ̓ ᾧ εἰς παῦτα πλοῦτον συμῶιδαοέν. 

τῆς πληροφορίας τῆς σιἱυέσεως. εἰς ὀπίγνωσιν δ' Τ' μυρηρίου 5 

Θεοό κὴ παῖδ νὰ ω Τα "Ὁ ΧΕ ροῦ, ἐ ἐν ῷ εἰσι παύτες Θ ϑησοιυροὶ, τῆς 

(φίας κὴ Χ, τῆς γνώσεως λιπόκρυφοι. Τοῦτο δὲ λέγω γα, μὴ "ες 

ὑμᾶς «ραλογίζηται ἐν πιϑαινολογέᾳ" εἰ δὴν Ὁ τῇ σοο κά ὠπει-- 

μα, δλλὰ τῷ Ὁ πνόνματι σὰ ὑμῖν εἶμι, χαήθον ὰ ὀκίηὶ ὑμὴν 

πίω αξι. κοι “ὃ τερέωμα τῆς εἰς Χρκρον πίςεως ὑμ)μ.ὡς οὐ 
πουρελοίξετε ῷ Χραςὸν ἴησοιῦ τὸν Κύρκί ἐν ἰσπὸὶ πίθαπα- 

τεῖτε εἐῤῥιζωμένοι ἐποικοδὸ μούμδμοι ὁ ἐν ὠυπὸ, τὰ Ὁ Θεξαιούμε- β 
γοι ἐν ΤῊ ἢ πὶ τῴ, καϑως ἐδιδαιχθητε, αὐθιασεύοντες ὁ ἐν αὐτῇ ἐν δυχα 

ριείᾳ. βλέπετε ἐμ ιοὺ ὑμᾶς ἔς! ὁ συλοιγωγῶν διὰ, τὴς Φιλο- 
ὑφίας καλκ κενῆς ὠποίτης. κτὶ γίου φὐραδὸσιν τὴμ λώϑρωπων, 
τι ΧΟ σοιγείαι τοῦ κόσμο ου. ς οὐ κ᾿ Χριςον. ὅτι ἐν απ κατοι-- 
και πῶν ὁ πλήρφμα τῆς ΕΝ. σωματικῶς, καὶ ἐςῈ ἐν ἀυπὸ 

πεπληρφμδυοι, ὃ ὃς δ ξὴν ἡ κεφαλή πάσης Ἔροχις Ω ὀξοισίας, 

ἐν Ὁ ) ὦ αἰϑαέμυϑηΐ: περατομη Ὁ ἀχφροποιήτω, ἐ ἐν τῇ ἢ ἀπεκδύσς Φ 

σώματος Τὴ ἁμδρτιῶν τὴ τὴς σοιρκὸς, ἐν Τῇ ἢ αϑετομ 5 5 Χρισού, 
᾿σῶυταφέντες ὐπὸ ἐν τῷ Ὁ Ὀαπβίσμματι, ἐν ᾧ κ, σἰυηγέρϑηπε διά 

τῆς᾿ πίσεως τῆς ἐνεργείας τ Ὁ Θεού Φ' ἐγείραντος αὐτὸν ς - ἡ γε- 
κρῶν. Καὶ ὑ ὑμὰς Ἵγεκροιῷ ὄντας ἐν Ὅοις αὔραπῆωμασι καὶ! τὴ ἐ- 
κροξυςίᾳ, τῇ τῆς Ὅτὸ  κὸς ὑμὴμ, συνεζωποίμσε σίμ ̓ ὠπᾷ, χαρι- 

σείμϑυ (Θ᾿ ἡμῖν ἀν ὸν 5 αὐραηϊωματα, ὀξαλείψαρ ἡ ῶ καϑ 
ἡμὴ χφρόγραφον Οις δόγμασιν, δίω ὑπενανπον ἡμῖν, ὦ αὐοὸ 
ἡρκήν τὸ δἰ μέσου, φεϑσηλώσαρ αΜ)ὴὉ τῶ ἡ ραυρῷ, ἀπεκδυσει- β 
μᾶρος τας ϑεχάς τας " ὀἰξοισίας ἐδφγμμάπισεν ἐν  παυβῥησίᾳ, β 
ϑριαμιβέυσαρ αὐτοις ἐν αὐτῶ. Μὴ ουὖ 1ες ὑμας κρινέτω ἐν π᾿ 
δρφσᾳ ἡ ἢ ω πῦσῴ. Ἶ ἐν μέρει ἑορτῆς ἥ Ἰγουμίωίας, ή Ἰσαξ βάτων, 

“-- 

ᾧ δ σκιὰ ὃ: μελλόντων, “ὸ δέσωμα ΤῈ Χριςού.᾿ μηδεὶς ὑμᾶς. 

7, πες. ε.θ.ια 

3 ὑμῶν. ε.9 



Α “7.1.1. 1. 

θ' 

τι οἰκτιρμοΐ. α. 
{1.1} 

2 Χριςοί Ια 

ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣ. τ ΑΔ 
κατος ρφξ δυέτω ϑέλων ἐν (απεινοφροσίωη καὶ ϑρησκείᾳ 1] 

Π Ἶ εὶ λ «ἢ " 3 [ 9. ε ἀπέλων, ἃ μη ἑώροικεν ἐμιξ ατεύων, εἰκὴ Φιεσιούμϑμος ιὑ ποὺ ξ' 
᾿ Ξ ὶ » δν λ» ΄ο λ : ἮΝ 9 ᾳῳ “". νοῦς τῆς σούρκος αὐτῷ, (οι! εὶ κρατῶν τίωυ κεφάλίω, οἰ οὗ παν 

ΩΩ ᾿ ε ὍΝ ἄς : 3 ᾿ Ὁ σωμῶ δια τὰ αῷων Ω σζζυ δέσμιων οὐἰσιχορηλουμδρον Κοὴ 
Ι 2} 9. ὃΝς 45)» ᾿ συμβιξαζομδνον, αὐξει πίω αὐξησιν 5 Θεοό.εἰ οὐὖ ἀπεϑα- 

ο΄ ὔ ὧν “εὐ. δ» 4 ζω Ι [ΣᾺ »“ 9 γέτε οἵω τῷ Χραςω, δστὸ π᾿ ςοιγείων Τῷ κόσμου. τ ὡς ζῶντες ἐν 
στ Ι -" ἘΚ τος « ᾽ κοσίλῷῳ δογμματιζεῶε; Μη ὥνψη, μηδὲ γεύση, μηδὲ ϑιγὴς " ὦ ὅξι 

Ϊ ᾽ ὶ “Μ4» ᾽ 
σαντα εἰς ζ ϑορων τῇ Σστοχρήσά, τὶ ἐντάλματα (ὃ διδδισκα. 

λίας ὅ' λὐϑρώπων͵ ἁπιν ὅ51 λόγον μδὺ ἔχονται σοφίας ὧν ἐϑε- 
ἤον Ν ἴ ) 2 !. 5» 3 

λοϑρησκείφι Κα ζουπτειν οζ) ροσζώυη Ὁ) ὠφειδιᾳ, συ ματος, ὅκον. 
! Ζεμυὴ ἴενι πσοὸς πλησμιονίευ τῆς σουρκός. ἑ 

ἩΣ ῳ ἈΡΡΟΣ Ι “ ΡΠ, 900 ] 
Εῤ οὐ σϊυηγέρϑητε τῷ Χοάςω (οὐ Δύω ζυτεῖτε, οὗ ὁ Κραςὸς 

την ον δεξιᾷ Τῷ Θεοῦ καιϑημδυος Ὁ; Δὐωφρονεᾶτε, μὴ οὐχὶ 

Δ γῆς «ἀπεϑονετε γὼ, ( ἡ ζωή ὑμὴμ κεκρυπῆαι σίω τῷ Κεοκςῶ 
ἐν τῷ Θεῴ. ὄπω ὁχραςὸς Φανερφθέε, καὶ ζωή ἡμὴ, τὸτὲνς 
ὑμεῖς σίμ υπὼ Φανερφρϑήσφοε ἐν δοξη ,Νεκρώσοτε οὐὖ 

μϑὴη ὑμδυ  Θὶ ἃ γῆς, πορνείαν, ἀκαϑαρσίων, παΐϑος, ὀιϑυ- 
μίαν κανήν, κοὶ τί πλεονεξίαν, ἵπις δξὶν εἰδωλολατρεία, δὲ 

ᾧ ἐρχέται ἡ ὀργὴ Τῷ Θεοό οἶχὶ «ἦν ἡοιρ τῆς ἀπειϑείας, ἐν σὶς χὰ 

ὑμεῖς αἰδλεπωτήσουτε ποτε, ὅτε ἐζητε ἐν αὐτοῖς “Νιωὶ δὲ Σστοϑε- 
ὃς καὶ ὑμεῖς ἴᾳ παύτα, ργέω ϑυμον, κακίαν, βλασφημίαν, 
αἰοφολογίαν ὧν 4; σόματος ὑμ)μ. Μὴ ψεύδεοε εἰς δλλήλοις, 
αἀἰπεκδυσοι μδυοι Ὧ παλαιὸν δ ϑρθοπον σὰ ταῖς “ϑροίξεσιν 

εὐ π’ς κὰ ἐνδυσού μὅοι “ὸν νέον τὸν ὀμαικοινούμϑυον εἰς ὀχίγνω- 
σιν κιουτ εἰκόνα ΤῸ κτίσαντος αὐτὸν, ὅπου ἕως ἔνι Ἐλλίωυ χορ ἴου-- 
δαγος, «ὐδατομυὴ ὦ ἀκροζυεία: βώρᾷξαρος, Σκυϑης" δοῦλος, ἐ- 

λδύϑερος δλλα (ὯΝ ποαύτπα. ᾧ ἐν πᾶσι Χριςὸς. Ἐνδυσοαοὸς οιὺ, ὡς 

ὠκλεκτοὶ 4 Θεοί ὧγιοι ἡ ἠγωπημῆροι, ασλαάγχνα οἰκδερμῶν, 
χθησότητοι : (ἀπεινοφροσιλυζευ ᾿: τυδϑιότητο, ἱμαικροϑυμίαν, 

δὼ ἐχομδοοι δλλή λῶν, "0 χοιριξουϑυοι ἑαυτοῖς ἐὰν τις χυϑθς τινα 
; Ι ᾿ ε ᾿ ν».ὕ ὦ ε Ἀν Ἑ “ Αἰα 

ἔχ μομιφίω "καϑῶς (ὃ ὁριςος ἐγωρίσωτο ὑμῖν, ὅτω τὸ ὑμεῖς 
᾽ Ὡς 3 ς » Ἢ Ι 
ὦ Ζὶ πᾶσι δ Ἴέτοις Ὁ ἀγχώπην. ἥτις 51) σζξυ δέσμιος Φ τελειότητος" 

ες » ΄ὸὺ ὴ 9 Ων Ι ε ᾿ 3 

Καὶ Ἡ εἰρίεοη 4 Θεοῦ βρα(ξϑέτω ἐν ταῖς κωυρόιαις ὑμῦμ, εἰς 

ι [εὗ χοι ἐκλήϑητε ἐν ἑνὶ σώματι ὦ φὐχάφαςοι ἰνεαῦε. Ο λθοος 
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9 Χοκςοί ἐνοικείγω ον ὑμαν πλοισίως, ο᾽ πεσῃ (οφίᾳ  δεδι-- 

Ν Ἂς ς λ " 4 λεεήγτα. 
σκόντες "0 γουϑετοιι τες ἑαυτοις, ψαλμοῖς Ω ὕμνοις κοι ὠσδωης 

᾿πνδυμαΐοζοις ὃν γαΐρατι ἀδὸντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυ-- 
ἰκ..,.5. Ὧν τὸ “2, Δ᾽ Ὰ 3 ΤΟΣ ον ὅς Ἷ ΜΕΥ, 

θῶ, 'ω στῶν 0. δΔω ποιῆτε ἐν λογῶ ἢ ἐν ἐργω, παν τῶ ἐν ονομμᾶτι 
[ - ᾽ ψι Ἶ λ λη᾽» » δ χίῶνςς 

Κυράου ἰησοΐ δὐχαρισοιῦτες Ἴῷ Θεῷ ΘΙ σῶτθά δὲ ἀῳ. Αἱ 
γαραικες, “ποτὰ οσεοῦε Οις ἰδίοις δ δράσιν, ὡς ἀνήκεν ἐν Κυ- 

Δ δίῳ. Οἱ δύδρες, ἀγαπᾶτε τοῦ γαυαἤκας, καὶ μυὶ ̓ πικραϊνεοϑε 
χοδϑς αὐταὶ τὰ τέκνα, ὑπακούετε Οις οονὄυσι ἀνὰ ποίντο" 6ό- 

το γα ὅν δὐάρεςον Ἴῳ Κυράῳ.Οἱ πατέρες, μή ̓ἐρεϑιζετὲ τὰ 

τέκνα ὑμῶν ἵνα, μυὶ ἀϑυμῶσιν. "Οἱ δοῦλοι, ὑπακούεξ καὶ ποῦ-- 
τὰ ζοις Ἀ5: σούρκα κυρίοις : μὴ ἐν ὀφϑαλμοδουλᾷες ὡς ὀύθρω 

πουβέσγοι, δὰ ἐν επλότητι καρδίας, Φοξούμδρυοι ῷ Θεον- κ 

πῶν ὃ ἶς ἐὼν ποιῆτε, ὦν ψυχῆς ἐργαζεῶε , ὡς τῷ Κυρίῳ χαὶ ἐκ 
ὀὠϑρώποις, εἰδότες ὅτι δστὸ Κυρίου Στολήνεῶε 7 ἀντατπὸ δὸσιν 
τῆς κληρονομίας ᾿ τῷ )Ὁ Κυρίῳ Χραςώ δουλάμετε. ὃ 5 αἀἰδεκῶν 

κομμέϊται ὃ ἠδίκησε, χου ἐκ ἔοι χυδοσωπολήνία. 
Οἱ κύρκοι, Φὸ δίκοιον (ὃ πίω ἰσότητα ζοῖς δούλοις “«"οέχεῶε, 

εἰδότες ὅτι χα! ὑμιεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανός. Τὴ χσδοσευχη 
χαδοσκαρτερειτε, γρηοροιίντες ἐν αὐτῇ ἐν δ) χαριςίᾳ, “προσευ- 
χόμδροι ἅμα κ᾽ φῳϑα ἡμῶν ἵνα ὁ Θεὸς Δμοιξη ἡ μὰν ϑύραν τοῦ 
λθηου, λοιλῆσωι Ὁ μυςήριον ΦΧ ριςοῦ (δὲ ὃ καὶ δέδεμια!.) ἵγα 
φανερώσω αὐτὸ . ὡς δέει μιε λοιλήσοι. Ἐν (φίᾳ φτδαπαΐειτε 
χοῦς ὗν. ἔξω, ἐν χορὸν ὀξασοροιζόμδϑροι. Ο λόγος ὑμων 

, ! ) [ ς 3 [ ἜΤΗ ὯΝ “"Ἥ- ἀρκθνος “Τῶντοτε ἐν γαριτι, ὦ λοῦτι ἠρτυμδω (Θ᾽. εἰδᾷναι πῶς σιει υμαᾶς ἑνὶ 
ε Ι 3 ὶ 4.5 λ ! ἔκ ' ἔχοι ςτὸ δστοκρίψεοϑοι . ἴω κατ ἐμκε πᾶντα γνῶ ρίσᾳ ὑμῖν Τυχικὸς 
ε » λ 9 λ ᾿ ] λς με ἐμ ἃ ο ἀγώπηπὸς ἀδεέλῷος (Ὁ πιςὸς διάκονος ΚΟ σΐωυ δδυλος ἐν Κυ--: 
“᾽πὰ τὰ Ἀ  ρον δ γλ τὰ ᾿κλρ ο ἊΣ .- βίω,ον ἐπέμλα χῦθϑος ὑμαὰς εἰς αὐτὸ (οὐ το ἵνα, 'γνῳ τὰ «ἰΘὲ ὑ- 
ΤΣ : ; 7 ᾿ [ ξ Ωω ΕΣ λο ὁ μῶν, ἴω τ ακαλέση τὰς καρδίας ὑμῶν. σὰ Ονησίμω 

“ 2 ..» εἰ » 3 ςε ων : ἦν : ; πίσω ᾿ ἀγωπήϊω ἀδελφῳ ὃς ὅδην ὸξ ὑμῶν'παύτα υμάν γνω-- 
γπω ὶ “ Ἱ [" ε ΔΊΣ ς .“. 

βίοῦυσι (ω σὲ. Αασαζέται υμας Αρίςειρχος Ο σίυα,χμά- 
: [ ῶ [ ς » λ [ Ἰφυ Ι! λωτὸς μου, ἃ Μάρκος ὁ ἄνεμος Βαρναξα, (Φ΄Ῥ “ οὐ ἐλαίζετε 

» ἀπ δ. μ Δ ϑεένοετ ! 5. Ἵ ΤΟ ὁ ἐντόλας. Εδαν ἔλθη “ρϑος ὑμᾶς, δέξαι ϑε αὐτὸν) Ιησοῖς ὁ λέ- 
] δἰ τον Ὁ ἄτι δὲ ᾿ς 2] 3 ( ἘΠ 7 ς ὯΝ ! ΡῈ ἀρ υδος Ιουςος. Θ ΟΥ̓́Τες ΟἈ φϑαμης, ΟΌΤΟΙ ββονγοι σζυερηοὶ 

, ᾿ Ἱ συ ε ΟῚ - ἢ 

εἰς ν᾿ βωσιλείοων Τὰ Θεοΐ 5 οἐτιγές ἐγβυή:ϑησοιν (μοι φὐοηόοδλα. 

; Οὔδαπικραί- 
γέοϑε. οσἹ 

Ἕ » 

ογ. α.ε1.|α. 

7 

4 παροργΐζετε, 
ἰῶ 

ἝΞ 

τ γῶτε Ὁ «δὶ 

ἡμν. ιὰ 



 ππσληροῷο- 
γλιδυοι. Ια 

2 ποῦν. ιζ 

Ὁ Σ,ἀγῶναε 

4 αὐτῶν. οἹ. 

“ 

ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣ. ος 
Αασείξετω ὑμᾶς ἔπαφρας ὁ οξ ὑμῶν δοῦλος Χοαςοῦ, πωΐ--᾿ 
τοτε ἐγωνιζόμϑρμος υχυὲρ ὑμὴμ ἐν ταῖς πυδοσευγαῖς, ἵνα, φητο: 
τέλειοι κὶ ̓πεπλήηρω υϑμον ον παντὶ ϑελήμαΐε δ Θεοό. μδρ)υρὼ 

ΟἿ ἀυπὸ ὅτι ἔχά᾽ ζϑλον᾽ πολὺ ὑσσὲρ ὑμὴν, τὸ ὅν Λαοδικείᾳ Δ 
ἐν ἱεραπολᾷ. Αιασείξεται ὑμᾶς Λουκαξ ὁ ἰαϑὸς ὁ ἀ- ραμητ 

γαπητὸς ΚΟ Δημας. Α΄σάσοαοϑε τοιβ ον Λαοδευκείᾳ, ἀδελε- 

Φοις, Ὁ Νυμφάν νὴ 1 κατ οκον ἐν ὠκιολύσίαν . Καὶ ὅταν 

ἀναγνω δὴ παρ ὑμὴν ἡ οὐ πιςολη,, πομήσουτε ἵνα, Κρ ον τῇ Λαο- 
δικέων ὠκκλησίᾳ, ἀνα γνωδη, Ὁ Ὁ ὡκ Λαοδικείας ἵγα ὃ ὑμεῖς 

ἀναγνῶτε. Καὶ ἐπατε Αρχέπασῳ : Βλέπε τίω διακονίαν ἰεὼ 

πωρέλαξες ἐν Κυδίῳ ἵνα. αὐτίοι πλήηροις ᾿ς ἀκσασμὸς ΤῊ. 

ἐμὴ γήφα Παυλουνμνημονεύετέ μου τὴμ δεσμῶν. ἡ χάφας μ᾽ 

ὑμῶν. Αμίω ; 

Πρὸς Κολαασαεὶς ἐλραφη Σστὸ Ῥώμνης διὰ 
Τυχεκοΐ κοι! Ονησίμου. Ἐν σίχοις σἪ - 

ὙΠΟΘΈΣΤΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΟΕ Σ ΞΔ ΘΝ ΚΕ 

πεορτης δχιφολῦς. 

Ὁ διδωξας͵ χρὴ δια τοίνψας παρ αὑτοῖς: ξ δὲ χσοόφασις τὴς ὑπιςολὴς αὕτη. 
ὡς αν ὁ ̓ Ξ ἰπόςολος πογλας θλίψάς παθῶν ἐν Βεροίᾳ ἡ ον Φιλίπαοις τὴς Μακε- 
ΘΝ δογίας χαὴ εν Κορώϑθω, »ινώσκων τε ὅσοι πέπονε Ν οω Θεασαλονίκη, φο- 

δῶ ((Ἴ}) ΑἾΑ (ούμνϑυος μὴ ἀχουσόρμτες Θεοσαλονικεῖς ὦ πεποναν εἰν ταῖς “δ οφρν- 

μϑέως πέλεσι, πειρφιαϑῶ σιν “κ᾿ πα (ο΄ πειρφζόντος, καὶ σκα)δὰι λιοϑῶσι, μοιϑον δὲ ὅτι χαὶ ὅπ 

ζς -ὐποϑγησχοῖσι κουτωδύουοι ἐλ μονηο, Ἔστοςελλά Τιμόθεον γα ὸς αὐτοις μ τὺς ὁπιςυλῆς 

ζαυτης. χαὶ ποοότον υϑὲ χιςηοιζς αὐτοις ον τῇ πίς, ὥστε μὴ σοι λόύεοϑαι δγρ Ὧδς θλίεψ4ς, 

χρὴ 446 ἐν Ζένον αἰνηοις πεπονθέναι αἰ “ποῦ Ιουδαίων ἣν χὴ ὧν Κύριον Ὡσποκ τειν αλ τον" Χ  .- 

ειανεῖ, γδ ἴον ὃ θλίζεωχ, ἐν δ᾽ βίῳ οὐτῳ,λελν. Πορλὰ δὲ χϑραμνέσας αὐτοῖς, οὕτως 
ὡς πιρέλαξον ΩΣ ἀὐτοῖ, ὀῤαφρέφεεϑει, γεαφᾳ ταδὶ ν τελϑύωντων, το δα μιυϑού μϑμος 

αὐτους, ἃ διδάσκων μὴ βαρέως φεέρφν' ὅ γὸ “ τ ϑανατον ἀπώλφων, δλλ ὁδὸν λύαςάσεως. 

ἔπειτα δὲ τὴ αὐξὶ Τ᾽ χρόνων αὐτους διδείσκά, ἵνα, ἀδηλον Τ' ἡ μεέραν γινώσχοντες, ἀεὶ ἕτοιμοι 

γίνωνται ἃ μδενὶ τσδ5 σέχωσιν ἀπατέχλολϑρῳ “ἰθ αὐτῆς. ἔστοϑαι 7.» Φησι πίω πϑρου- 

σίαν οὕτως, ὥςτε Ὧους αἰδελφπομϑρους τὸ δύ σισχο υϑμους οὖν τῇ ἱξ μέρᾳ ἐκείνη, μὴ φθανῳ ζοις 

ὧκ νεκρῶν ἐγήοφνϑροις ε ὥ μα ὙΣ γίνεοϑτῳ τίω πότων δλλαγάω διδωσκᾳ. ασοϑςζουτοις, 

παδοτεέπων αὐτοιὶ ξελτίοῦ οὗτω οὖν ζοῖς ἡ)ασι, χσθ9 πρέπει αὐτοις ὦ ἀεὶ χαιρῷν τῇ ἐλπίδι, χοὴ 

κδεσεύχεοϑαι,, Ἰϑὴ δ)σράτειν αὐτουὶ ἀεὶ τω Κυρίῳ. «γορκίζων αὐτυς ὀῤαγνώναι Τ' ἔχι- 

ςολζωὸ ζιὐ τίω πᾶσι Τοῖς ἀδελφοῖς.χοαὴ οὕτως τελῴοι τζωυ ὀχιςολίω. 
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α' ἔπαινος Τ' Θεοσαλονικέων ὄψι τις αἰξίοις Ὁ Ὑ ὐποτόλων ἀγῶ -- Διδατκαλίχ πἰδὰ τῆς ῶ ϑανάτου καταλύσεως ὅλ ζωντων νὰ Ἂ 
β' Τοϑος αὐ τῶν » καὶ χὸρὰ ἐ ἐπ᾿ αὐπὶς, κα] μιέοιμψα ἕως αὖ τε-- γετρών, ὧν ὅππφ ανείᾳ Χοιρί. 

λει ϑῶ σιν. Περὶ 8 αἰφνιδευς ἡ Ζ:ν Χοκην, ὧςτε δεῖν δ᾽ ῥεπιζεῶς “τυ- 
᾽ Εὐχὴ ῳρὸς Θεὸν αΐδὰ τῆς αφίξεως αὐτῷ, καὶ αἰθὶ ὶ αὐξησεως δῆ, τί “4, ἐλτιδῦ, αγα πῇ, ὥρῃ, εἰρίων, μακροϑυμίᾳ, φιλο- 

ᾧ βεξαιωσεως Θεασαλονικέων ἘΒΑῚ Χραροῦ παροισίας. μαϑιᾳ. 
σἹ Παραήνεσις σωφροταύης καὶ δῪ (αὐ! οσιης ὦ ὡς ὄχι κρίσῳ, φι- Εὐχι! τἷδα οἱγιασμιος πνϑυ ματος, (αὶ ὁ ψυχῆς, καὶ στυ ματος. 

λαδελφίας, ἐργασίας ἰδγοτυρρε γμίογος. 

Η π- ἀρ ἐπῆν κα ταχεῖς: πῃ. 

ΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤΗ. 

Φ.α Υ̓ Λ - Σ Σιλουανὸς κὰ Ὁ Τιμόϑεος 

Ὑ Τῇ ἐκκλησίᾳ Θεασο λονιίξων ἐν Θεῷ γο 

᾽Ὰᾳ ΤΘΚ, Κα) Κυρίῳ ἰησού Χεραρῶ ̓χάθας 
᾿ ὑμῖν καὶ εἰρίιύη Σπὸ Θεοῦ ποδὸς ἡμν, 

ἣ γ53 7-: Ἷ ἐἦ Ξ 

“τ (ἢ 

ιᾺ 

“νὸς ἘΝ Κα] Κυρίου ἵνυσοΐ Χεαροό. Εὐχαρι- 
ἑ ᾿" 

Φιλιπ.α.Α ; ἐρε ΓΠ ἢ Θε πο ποῖ: ̓Ὡϑὰ πο πον ὑ-- ἘΣ 
ἘΣ ΣΝ ) υἷμ, μνείαν ὑμῶν ποιούμδοι ΟἿ] τὰ 

Β τερσευχῶν ἱἐμλμ,ς αἰ δια λείτηως μνημονόμοντες υ ὑμῶν" τοῦ ἔ ἐρ- 
σὺ τῆς πίςεως, Ἢ ἡξ κόπου Ἴης ἀγοαίπης, καὶ δι υὑστ μον" ἧς τῆς 
ἐλπίδος δὲ Κυοίου ἡμδῇ! ὑισιδ Χολτο ἕω ποριϑον δὲ Θεοῦ 

5 Ω ποΐϑος ἱἐμὴμ, εἰδὸ τες ἀδελφοὶ ἠγαπημδυοι, κ' κτοὺ Θεού πίω 
α.Κορ.δ.Δ ὀπιλογέαυ ὑμῶν, ὅτι ὁ ἀ)α ίλιον ἡμὴμ ἕο ὀργύνιϑη εἰς ὑμᾶς 

ἐν λογῳ μόνον, δλλὰ ἊΣ ἐν διυώμει, 7 ̓ ἐν πνδματι ἁγίῳ, 
ΙΓ καὶ ἐν πληροφορίᾳ, πολλή, χαϑῶς δἰ δδιτε οἷοι ἐγδυηϑημδο ἐ ἐΨ 

ὑμῖν δὲ ὑμᾶς . Καὶ ὑμεῖς μέμηται ἵέμιων ἐγλυήϑυτε Κα! τῷ 
᾿Κυρέου ,δεξαμδροι ἡ Ὧν λόρον ἐν θλίψα πολλῇ μετα χᾶρας 
πνεύματος ἁγίου, ὥςτε ϑἔένεϑαι ὑ ὑμᾶς τύποις πᾶσι Ὅς πι- 
φευοισίν ἐν τῇ ἢ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Αχαϊᾳ: ἀφ ὑμὴν Υ» ὀξη- 
χται ὁ λόγος τε Κυρίου οὐ μόνον ὃν Τῇ ἢ Μακεδονίᾳ κὰ ὁ Αχαΐᾳ, 

δδϑλα δὲ ἐν παντὶ τὸπῶ ῆ πίρίς ὑμὴν ἡ ἥ χσθθς τὸν Θεὸν ἀξρύρῳ 
εν ὥςτε μηλβείαν ἡμᾶς ἐχήν λαλεῖν 1" αὐτοί ΠΡ» τι ἡ ἡμῶν 
ΡΠ ΒΕΝς ὁποίαν εἰσοδὸν ἔχομδν χσοϑς ὑμας, νὴ πως ἔπε-- 

σρένψατε 

1 Χραςοί. Ιὰ 

2 τύπον. ε. 



1 γήπιοι, οἢ «Β 

! 

Σχαλέστωτος. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛιΑ. μεν 

ορέψατε χαϑὸς τὸν Θεὸν διτὸ τὰ εἰδώλων, δουλεύειν Θεῳ 
ζῶντι Ὁ Ὁ ἀληϑινῳ ἴΟ ̓ ὀῤαμδυῷ τὸ 1ον εἡἱὸν ἀμ ὡκ οὐρανῶν, 

(ὃν ἠγάρεν ἐ ὠμ νεκρῶν.) ἴησουυ δ ὁ ῥυομδυον ἡ ἡμᾶς Στὸ τὴς ὀργῆς. 

Φ ἐρχο μδρης. Αὐτοὶ γὼ οἴδατε, ἀδελφοὶ, πίω εἴσο-- 

δὸν" ἡμῶν τίω χσοὸς ὑμας, ὅτι τὶ χιενή γέρονεν, δλλα Ὁ χυροπα-- 

ϑῦντες 0 ἡ ὑξριοϑεύῆες, καιϑῶς οἰσίδωτε, .Ψ ̓Φιλήπαοις ἐπουρ βησια- 

στέμεϑοι ἐν πίω Ὁ Θεῷ ἡ ἡμῶν λοιλήσοι χαθϑς ὑμᾶς “ὃ ὃ εὐαηέλιον 

“Θεοῦ ον πόλλ ἃ ἀγώνι. Η » ϑράκλησις ἡμὴ ἐκ ὡκ πλά- 

γης ἐδὲ ὦ ἀχαϑαρσίας ὅτε -Ψ δόλῳ, δλλα καϑῶς δ' ἐδογκεμκάσ-- 

πὰ Ἰο δ 5 Θεοό πισευϑέύευαι νὰ Σ ἐμ τοὶ οὕτω λουλοῦμϑυ, 

οὐχ ὡς ἀύϑρωποις ἀρέσμοντες, δα ῳ Θεῳ τῷ Ὁ δοκιμα ζοντι 

τας καρδίας ἡ ἥ Ἱμών. Οὐτε 7 ἢ . πό]ε ἐν λθγῷῳ κολοικείας ἐϑυη- 

ϑημδυ, καϑως οἰδδουτε, οὖτε ἐν περφασέ πλεονεξίας, Θεὸς 

μδρτυρ)- οὔτε δυτοιῶτες ὡς. ἀνϑρφπῶων δόξαν, οὐτε ἀφ᾽ ὑμῶν Β 

οὔτε ἀπ ἀλλὼν » δαυάμδροι ὁ ἐν βάρει εἶναι ὡς Χρκροὸ ἀὐπὸςο- 

λοι, Ν ἐβοήθηιϑρ ἢ Ἵπιοι - μέσω ὑμῶν, ὡς δι ̓Ῥοφος ϑαλ- 

πῇ Ἃ ἑαυτῆς τέκνα" οὕτως ἡμειρόμδνοι ὁ ὑμῶν, δὐδοκοὺ μὸν 
μεταδοιδαι μιν οὐ μόν(ῷ ̓ Ν δϑαπίλιον ΤΕ τ Θιεῖν ὠλλὰ Καὶ 

ταῦ ἑαυτῶν ψυχας, διότι ἀγαπητοὶ ἱὲμιν γεγβυηῶε. “μνημος. 
νόϑετε γ)9, ἀδελφοὶ, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μοχθον᾽ “γυκτὸς » 

γἡ ἡμέρας ἐργαζομῆνοι χαϑὸς τὸ μη. ) δἰλιξαρῆσοι Ἰεναὺ ὑμῶν, 
ὀνηρυ αμὸρ εἰ εἰς μὲς Ἄ ὃ φαἰέλιον τῷ Θεοί. Ὑμεῖς μδρτυρες 

᾿ ὃ Θεός, οἧς ὁσίως τῶι ᾿ δικοως Ω ἀμέμπδως ὑμῖν Οἷς πιςεύς- 

φι ἀπρυήθᾳ οἷν, καϑοί Ὁ οἰσοίϊς, ὡς ἕνα ὕκαφον ὑμῶν (ὡς παΐηρ 

τέκνα; ἑαυτού, )εϑβακαλοιζτερ ὑμᾶς ΚΘΗ ᾿ πούραμυυϑου "μᾶυοι "ἡ ὍΤ 

μδρτυρούμϑυοι, εἰς “ἡ ̓αἰξαπατίσοι ὑ ὑμας ὠξίως τῇ Τῷ Θεοῦ ποῦ 
καλοιυτορῦ εὑμᾶς εἰς τίω ἑαυτοί (ασιλείαν κὶ Ὁ δοξαν. Διὰ 06- 

τὸ Κρ ἡ μεῖς ὄυχαξάξου ὑμδ 1 ἰω " Θεὼ ἀδιαλείσήως, ὅτι φραλα- 

ὥοντες λό ον ἀκοῆς ὡρ ἡμῶν, Τὸ ὝΠ ἐδιξαῶε 5 λθρον οω-- 

ϑρώπων, ἄλλα (καϑως δεν δληϑωρ) λόρον Θεοό, ὃ ὃς ὦ ΦΡΕΡ- 

γεῖται ἐν ὑμὴν Οιῖς πιςευοισιν. Ὁ μεὶς ) μιμηταὶ ἐγίνηιϑεπε, ἀ- 
δελφοὶ ἢ: τ ὀκκλησιον φῇ 78 Θεοό ὧν ὧν οὔσων ἐν Τῇ ἢ [ουδαιᾳ, ἐν Χρι-- 

τοὶ . Ἰησοό, ὃ "ἢ ταῦτα ἐπαΐϑετε κ᾿ ὑμεῖς τοὺ ἐὰ δ: ἰδίων συμ Φυλε 

τῶν, κριϑὺς Καὶ αὐτοὶ χασὺ ὺ τὴν Ἰουδδ ων. ἢ ΄' "Ὁ “ὃν Κύρμον ὄστο-- 
6.. 

Πραΐξ, ς.Δ 

᾿Τραΐξ κ Ἢ 

α. κορ.οἡ.Τ' 

β.ὃε σ.γ.Β 

Εφεσ. σ᾽. Α 

φιλιπ.α. Δ 

κολιαΒ 

ἽΝ 



χε Ὑ 

Ῥωμ.α.Β 

ἽΠ Ῥραΐ ις. Α 

᾿ς Ῥωμ.α.Β 

Ι 

98 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
χ]εινάντων ἰησοιῦ Καὶ ὧν ἰδίοις τϑοφήτας, ἢ ὑμας ὡκδιω-- 

ξαντων, ὌΙ ᾿ Θεῷ μὴ Φρεσκόντων, Ὁ7 πῶσιν ἀὐϑοϑποις σνα»-- 

ἥζων, κωλυόντων ἡμας Ὅις ἐθνέσι λοιλῆσοω, γα σίωϑώσιν, εἰς ἢ 

ἀῤαπληρῶσοιι αὐτῶν τας ἁμδρῖεας παντοή-. ἐφϑασε; δ ἐγ αὐ-- 
τοις ἡ ὀργὴ εἰς τέλίυ. Ἡμεῖς δ, ἀδελφοὶ, Ἀπορφανιεϑεήες 

ἀφ ̓ύμὴμ ποῦς κοιρὸν ὥρας, πνεϑσιόπῳ, ̓  καρδίᾳ, ὩΘλασο-- 

τέρως ἐασουσδδέσεεμδυ “ὸ δ πεϑσωπον ὑμὴμ ἰδέειν ἐν πολλη ἡ ὦ ι- 
ϑυμία. διὸ ̓ἠϑελησοιμδρ ἔλϑειν τσϑϑς ὑμας, (ἔγω μῶν Παύλος 

οι ̓ἁπαξ κα Ὁ δις,} ἡκοὶ ᾿ ὀνέκονψεν ἡ ἡμας ὃ ἀν ὐϑ ες ες ὮΝ ἡμῶν 

ἐλπὶς, ἤχαραὶ, ἢ σέφανος κοαιυχήσεως: "ἡ οὐχί και ὑμεῖς ἐμι- 

τοϑράδν ᾿ Ψ Κυρζοὺ ἡμὴμ ἔησοῦ Χο σοῦ, Ἢ Τῇ ἘΠῚ ποωροισίᾳ; 

ὑμεῖς γα ἐξέ ἥ ; δόξα ἁμῶν ΚΑῚ ἡ χαρϑί. 

Διὸ μηκέτι ςέγοΥ]ες δὐδδκησοι δ κατοιλφάφϑίευαι ἃ ον Α9η- 
γαις μόνοι, κὰ ᾿ἐπέμυψαμδυ Τιμο. ὍῈΟΡ ῷ ) ἀδελῷον ἡμὴ)μκ Ὁ διά- 

κογον ἐῶ Θεὸ καὶ σίλυερλον ἰἐ μὴ εἐ ἐν Ἴτζυ Ὁ δ απελίῳ τοῦ ΠΣ 

σοῦ, εἰ εἰς Ὁ ὃ σηοίξα! ὑμας καὶ ᾿ ϑ)ακαλέσαι υ ὑμᾶς “αἷθὰ τῆς πί- 
ςεως ὑμῶν, ὅτι Ὁ μηδένα σοι νέας ων ταῖς θλίψεσι Ταύταις: αὐ-- 
τοὶ “Ὁ οἴδδωτε ὅτι εἰς ζότο καίμεϑοι᾽ Κοὴ ὌΝ, ὅτε συϑὸς ὑμᾶς 1ἐ- 
μδν, «ϑφελέγομδ ὑ ὑμῖν ὅτι μλμομῶυ θλίξειϑει, καϑχὺς Καὶ ἐ- 
Ἄρετο,ὸ δἰδατε. Δια χουν κάγω μηκέτ ρἐγῶν ἐπέρα εἰ εἰς "ὃ 
γνῶναι, γίω πίςιν ὑμὴμ, μήπως ἐπείροισεν ὑμας ὃ ὁ πειραίξων, 
εἰς κενὸν οἤμηται ὁ ὁ κόπος ἡμῦμν.Α ρἴ.3 5 ἔλϑοντος Τιμοϑὲς τέθς 
“μας ἀφ᾿ ̓ὑμή καὶ θα πελισειμδυουὴ ἡμῶν τίω πίιν καὶ Υ ἐ- 
γαπην ὑμῶν, Ὁ ὅτι ιέχετε μνείαν ἥ μῶν αγαιϑέιυ παύτοτε, οἴσιπο 
ϑοιυτες ἡ ἡμας ἰδέειν χαϑαισέῃ Ο ἡ ἡμεῖς ὑμας. διὰ ζοότο χνοολή- 
ϑηιδῳ, ἀδελφοὶ, ἐφ᾽ ὑμιν, οι ποίσῃ τῇ ἢ θλινψᾳ Ὁ ἀνα ζμαν ἡμῶν 

! 
διὰ τὴς ὑμῶν πίςεως" ὅπ γα υ ζωμὴρ ἐῶν ὑμεῖς σήκητεον Κυ- 
ρίω. ζίνα “Ὁ εὐχαραρίαν δεινάμεϑα τῷ Θέῳ λύτα ποόδιωυ αἱ 
δι ὑμῶν, οὶ πάσῃ τ χαρᾷ Σ ἢ χαίροιδν ἮΝ ὑμᾶς ἐμισσθο- 

οὃεν Τῷ Θεοῦ ἡ ἡμῶν, νυχτὸς ῶ ἡμέρας ὑπέρ ̓ὡκζϑλασούῦ διο- 
μᾶροι εἰ εἰς δ ἰδειν ὑμῶν “ὁ παεόσωπον, το ' καταρτίσοι! ἴα (α ὑσερή- 
ματα τῆς πίσεως ὑμδμ: Αὐτὸς: 3 ὁ Θεὸς ὦ πατιρ ἡ ἡμῶν, Ω ὁ 9 
Κυρκορ ἡ ἡμῶν ἴησοις Χρκρος κα όνϑυναι τίω ὁδὲὸν ἡ ἡμων τϑθς 

ὑμᾶς" ὑμας ς δὲ ὁ 0 Κύξος πλέονασαι Ω αὐἘκασεύσοιι τῇ Τῇ ἀγαπη 

εἰς ἡ λήλοις κα Ὁ ἃς παῦτας, κα ϑώῷ Ο ἡμεῖς εἰς ὑμας, ̓ εἰς Ὁ η- 

τηρῶν. θ. 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛ.Α.. τ ὃ 
ἃ Ι ς ᾿ [πὸ ΟΝ Τρ Ν . 1 Δ Ὁ ἐξ 2 δγχομοσειθῃ.8 ρέξαι; ὑμὸμ τας κοιρδιίας εὐμέμυπηοις Φν. αγωσώση  ἐμιχθο-- 

“Ὁ ᾿ - “Ν 9». ὦ ὁ Ϊ ἱ ἃ .». δεν Φ Θεξ καὶ παῖϑϑς ἡμῶν͵ ἐν τῇ «» οισίᾳ Τ Κυδάςῳ ἐωρ Ϊη- 
τ ι Ἷ -ε 5. Πἢ-' ΣΟ Ὺ ἥτ'Ὃἷ ἣὐ σοΐ Χοκςοΐ μ᾽ πωϑτῶν ἕξ ἁγίων ἀμ, Τὸ λοιηοὸν συ, 

9 ΤῊΣ» Ων ε ΡΟ ττὰς Ἂς ΩΝ .- ! Ν οὐδέ λοι, πα μδυ υμῶς κ, χϑιακαλθμῆο ο᾽ Κυθλῳ ἴησοῦ : 
λ 9 ἐς .-“ -Ὁ “Ν΄ἷ ἐς “Ὁ “ καύτζως φ ῥελοιξετε σοῦρ Ἡμων "ὁ πῶς δὲ! υμᾶς φῦ πωτειν "ἡ 

3. Γ᾿ . Ι ν 4 λοί , τ αϑὸ Φρέσκάν Θεῷ, ΝΥ ΦΕΡΗΘΈΘΝΝΣ μαλλον"οἱ δας )Ὁ ἕέγας φρα τ. 
πώτειτε. Τα -ὦὉ τ στον; ἡ Ὁ ἐν ᾿ : το υυδωι γγίας ἐδωκαᾳ μῶν ὑμῖν δια 4“ Κυρά ἴησοί. “Τῶτο γῶ δ “1 ϑέλη ἤρμο αὶ 

οϑως. ὁ τς ἣν" 3 ἰ ε ον Ὁ ΕΡΝ, μι μα ἥ Θεξ, οαγώσμος ὑμῶν. ἀπεέχγεαχ ὑμιὰς δστο Φ πορνείας, 
3 ! « ς ἴων διε 'φ,1} Ων | [δε δ᾿ ε - Ἂ; ΝΩ εἰδέναι ἐκαςον ὑμῶν 2 ἐἑαυπ' σκόυος κτὰ χ ἐν αἰ ϑασίῳ νι {- 
ἕν Ἰὰς: Ι 5 Ι [ ν λοΐλ  :ὶ ἐν ϑυ δὼ μη,μὴ ἐν πώϑη ὀιϑυμίας, καϑοπ "ἡ ἴῳ ἔθνη τὰ μνὴ εἰδὸτὰ 7: 

Ι ο λιε ! ; ἥν ΜΕΥ. 3 Θεὸν’ “ὁ μή ὑπερξ αἰνάν κι, “πλέον τειν ἐν τ χοόφνγλλατι τὸν ὦ- Β 
ἄμ Ι 1.0] ΠΣ ΡΝ δέλφον αὐὑτού, διότι ἐκδρος ὁ Κύριος χπϑι παϑτῶν Ουτων, Ἀα-: 

λ | Νὰ δώ " ο ς ἃ Ὁ ; ϑως κἡ παδϑείστο μλυ ὑμὴν (ἢ διεμιδρτυροίμεθα..᾿ Οὐ Ὁ ἐκοίλε. «κοραὰ 
ς ΤῸ ) γὴν ! 5. τ πεο 56 ς, Ἔ ωο» ων σεν ἡμιας ὁ Θεὸς ὡ Ζὶ ἀκαϑαρσίᾳ, δλλ ἐν ἁγίασμιῳ. Τοιγονρου β 

ἐπτο  ττὰ εἰ »] δ ΝΣ ἃς ὶ λ λυ νοι, Ι Ων κ᾿ Κορ. ζ, ὁ ὠϑε σκ δύ ϑοφοπον ἀϑετει, ἀλλα Ζ’ Θεον ῷ κ, δόντα, τὸ πνεῦ-- (δον 
ε Ἂ 7 5 ἐ “νὰ γν Ἶ ᾿ἰθορΝ 

Σ 2...7, Ν Ι ἐς τὸ ο 3 Χ λ « ΄“ ! “» » ἐπλοοΝ Ὑ' δ ἐν. Ὁ ἐὐρῶν,ε ὁ ἐήφτε γραζᾷν ὑμᾶν" αὐτοί )ὦ ὑμεῖς ϑεοσιόδκτοί ἐς εἰς ὃ ἀ- ἡ... 
γι 4 ΣΤ Ὅν 5 γ᾿ ὑυὑ 7 ἜΡ αν ἕὼ γωπαν αὐλλή λους "γὴ γι. πόιεῖτε αὐ70 εἰς πώνταρ ζὅν' ἀδελφοςξ ἀκ... 

᾿ τ «} ν᾽ νυ Ζ Ἶ ων τὰ ᾿ δῷ ἈΦ] ογ. Δ 

Οις Ον ολῇ Τῇ Μαρεδονίᾳ. «οακαλοὺ μὴν οὔμας, αὐδέλφοι, Γ 
, Ι Ωυ “Ὁ ος ! ' Ι ᾿ ζύυθϑλοσέυάν μᾶλλον͵ ὦ Φιλοϊεμιειαὶχ ἡσυχαζῳ "ἡ χοδφίοσειν (α, βιΘεσ.γ:Β 

57 ) [9 ΠΣ α υἸμόγε- λ ξένος , 
ἰδίου, (ὃ ἐργαζεαχ Ζὰς ἰδίαις Δέρβσιν ὑμὴν, καιῦτος υμεν «5, 

Ζ ᾽ ς ΡΣ τς ]) 5 Ἃ λλ) 
σείλαμδυ. ἵνα χϑαπωτητε ἐυοημονῶς χυθος ζις ἐξξω, νὰ μηδε-- 

᾿ ΞΕ ᾿ ! »ἱ ᾽ [ ΩΝ οἴς ρει ας Δ αὶ ῖ ' ,Ἀλουδυ, Εἰ γος ἼΘΕΙΩΨ ἐ ΤΕ. Οὐΐϑελω ουμας ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, θὰ 
α σε 9 μα το; “ ὶ ἜΤ 4 οιμφμδίων, ἢ’ ἱκεκοιμη μᾶνων γὼ μὴ λυπή ας, κῳιῦως ᾿ οἱ λοιποὶ οἱ μη ὁ: 

Ι 5.}..} 3 Ι ΓΑΙ. “7 { , | ᾿ ᾿ χούϊες ἡ πισίδυ" εἰ Ν πιςεύομδυ οτι ἰησοῖς ἀστεῦονς "Ὁ ὥγές, οὕπω 
ἐντὸς. ͵ ἐπα ν ΒῸῚ ὌΨ Ὁ γἡ ὁ Θεὸς Οις κοιμηϑεύ)ας δια ἄ' ἰησοί ἀξᾳ σίμυ εἰμπτὸ. Τοτο)γὸ Δ 
Ὁ "ἡ 9 [ [ ο] ε “Ὁ ς ὩΣ ᾿ ἀν ς- ἂ Οροί6, , ὍΜην λέ 9 μν ἐν λόγω Κυδαϑ, οπήμεις οἱ ζωντὲς οὐ Ὡἰϑαλάπὸ πε 

δα ἡ ᾿ Ἤν Ι 3 ᾿ [ λ μδροι εἰς Ὁ αρροισίαν 5 Κυράε, οὐ μυὴ φϑσωμϑυ Ὅις κοιμηης: 
Ι ε) τ, ΘΕ Ι ».ὁ [ 9 δου ὃ β ! Μαῖθ.κο) . τε τιηροι αὐτὸς ὁ Κυριος ε κελεύσματι, ἐν Φώνη ὄρχα 95, αἰκορ. ΙΕ. Ἡ 

( ἐν σωλπιή! Θεῷ κατα(ησᾷ) ἀπ ἐρανδ, ἢ οἱ γέροι ἐν Χρίςω, βιΘει.α. 
9 Ι! Ωυ ὟΝ ς ζω) ε τῳ τ: Ι 

Δϑαςήσον.) ρων" ἐπτείτο ἡμιειῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλάπορδροι, 
ε τ σε τε Ι ᾿ ὯΝ κ᾿ τἂν Ἷ ΔΨ Ὲ τὰ; 
ὔιϊλα (ιν οὐ ποις ρ ) σὸ μβα ἐν γέζλαις ἐς ἀπαντηῆσιν 5 Κυ-- 

σ᾽ » 4. Ν { Ι φ ( λ Κ πο δ Ϊ Ω : 9 ἰὴ 

παν «΄ λείτεδλλήλοιυς ον ζοις λολοις Ουτοις. πε ρὰ Ὁ 1 2:θ0-- ὁ χποκ.γιᾶ; 
ὙΈΡΗ τα, ἘΡΟΦΉΕ ΕΣ τὸν 5 ὭΡ τ ὸ ΤΣ 

! σὴ 
ΞΞ 

αἰ Κορ.ς.Β 



᾿ " εδό. ΧΟ νυ. Ὁ 

Φη Ῥ] 

Ἡ σειν γ8.Τ' 

ἐφεσ, Ὧν 

Ταροι ζ΄, 

"ὶ κρξ. Δ 
ῥωμ..β.Δ 
α.π|7.}γ.8 . 

ματῦ. ε.Ζ2 

Ἑκιρησιαςΐ 

κοι Ὁ 

λό ἡ..Α 

κολ. σὴ Δ. 

Κεφ.γ.Δ 

αι κορ.α.Β 

α.ἾΚορ.ὰ.Α 

Ἰὼ ΕΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ.Α. 

γῶν ν γὰ γ' ἢ χαιρ γ ἀδελφοὶ: χρᾷαν ἐχέτε ὑμιν »ραφεάς: αὐτοὶ 

γὼ ἀκριδως δἰδδιτε ὃ ὅτι ἥ ἡμέραι Κυρίς ὡ κλέηθης ὁ ἐν γυκτί οὅτως 

ἐρχό.)"ὃ Οτοιν Σ λέγωσιν, εἰρίωυν καὶ Ὄ ἀσφάλα, τοῦ αἰφνίδιος ΘῈ 

τοῖς ἐφίξα ὁ ὄλεϑοθο, ὡς ἡ δὲν τῇ Τῇ ῳ γαθρι ἐχούσῃ, ὧν μὴ 

ἐκφύγωσιν. Ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ, ἀκ ἐσέ ων σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα 

ὑμᾶς ως κλόπβης κατα λοίθη: 'παύες ὑ ὑμεῖς εἷοι ! φωτὸς ἐς κ' ἐοὶ 

ἡμέρα, “7. ἐσμέν νυκτὸς ἐδὲ σκότους. Α φοι οὐ μυὴ καιϑεύσδῶωμιεν 

ὡς "Ὁ οἱ λοιποί, δλλα γθηγϑρῶμδ Ω γηφω δ: Φ ἿΝ καιϑεύ- 

δόντες, νυκτὸς κοιϑεύσοισι" (Ὁ οἱ μιεϑυσκο ̓ μδυοι, νυχτὸς μεϑύσσι. 

[ἐμεῖς δὲ ἡ ἡμέρας ὄντες, νἠφωμδυ, ἐνδυσουμδροι" ϑώραικα πὶ- 

σεως ῶ ἀ ἀγαπης, “ΖΦ ἡ αἰξεκεφαλαιαν, ἢ πιδὰ σίοτηρ ἑας, ὅτι ἐς ἔ- 

8 ἡμιας ὃ Θεὸς εἰς ὀργέευ. ΣᾺ εἰς φύδαποίῃσιν σΐποιας διαὶ 

“ ὅ Κυρίε ἡ ἡμῶν ἱγσοῦ Χραςού “: λυτοϑοινόντος υσέρ ἡμῶν, ἵνα, 

εἴτε »θηγορῶμεν, ὅτε καϑευδῶμδω, ὦ αμαι ( εἰνπῷ ζισωμεν. Διὸ 

ραν ἢ ἀλλήλοις, οἰκοδομεῖτε εἰς δ ἕνα χοιϑχὺς Ω ποιά- 

τε. Ερφτῶ ομδυ 3 ἡ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ φδεναι Οιβ κοπιών]ας ἐ ἐν ὑμῖν, 

) περίτωμδμοις ὑμὴν ἐν Κυρίῳ, Ο γουϑετοιιυταρ ὑμᾶς, Ὁ η-- 

γος αὐτοις ισέρ δ, τῆς ἀγαπη διὰ “ὁ ἔρωον οἰῶν" 
εἰρίωόνετε ) ἑαυτοῖς. Παρακαλοῦ μὴ ὃ Ω ὑμιας, ἀδελφοὶ, ΠᾺ 

ϑέϊετεζι; ὠτωκτοις, πουραμυϑέῖθε Όι ὀλιφοχύχοις, ἀύτεχε- 

ἄνα χ ἀεϑενῶν, μακροϑυμεῖτε πρὸς πανταρ. Οράτε μήπς κα- 

κὸν δμπὶ κακα τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ παντοτε τὸ ὠγαιϑὸν διώκετε κ 0 ἰς 
Σλλήλως τὴ ἾΩ ἐς πούτα. Πώυντοῦ χαρέ. ̓Ασιαλείγήως 9 πξοσεύ- 

“858; Ἐν παντὶ φὐχαριςεῖτε' ὅτο » ϑέλημα ΘΕ“ ἐν Χρισῶυ ἴη- 
σρὸ εἰ εἰς ὑμας. Τὸ πνδμα μη ' σβώνύε. Π ροφήϊειας μη ὀξεϑε- 

νΕΙΤε. Πάντα δυκιμαζέτε δ και λθὺ κατεχέῆε. Απὸ παντὸς τ 
ὅδι; πονηρὃ α ἀπέχειϑε. Αὐτὸς: δ ὃ Θεὸς τ εἰρίωνης᾽ ἀγιάσο! ὡς 

μας ὁλοτελεις᾽ 0) ὁλόκληρον ὑμῶν ὃ πνέμα, νὴ ἥ ἰ ψυχη, ὧπ 

σώμα ὠμέμπῆως ἐ ἐν τῇ ἢ ὡὐρεσίᾳ 5 ὅ : Κυρίπὴ ἡμῶν ἴησε Χριςοσ' Ἴη 
ρηϑείη. “Πιςὸς 0 ῥχαλώνυ ὑμας, ὃς ὃ πορμήση. ̓ Αδελφο, προσεύ- " 

χεὰπ τή ἡμῶν. Αασεῖσει ες Οι; ἀδελφοις: παντας ἐν Φιλή- 

ματι ἁγίῳ. ὀρκίζω ὑμας ἢ Κύριον, ἀϑαγνω βῆναι Υ οὐ ιςολίω 
πᾶσι Οῖς ἁγίοις ἀδελφοις. Η χάξας Ὧ Κυρίου τῇ [ησού 

Χεκροὸ μεϑὺ ὑμῶν. Ἀμίῳν 

Πρὸς Θεασοελονιεις τϑϑῦτη ἐγράφη ἀπὸ Αϑίυῶν. 

Ἐν εἴλοις ρ4 



οὐ 
ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 
ας, δοῦ τέρας δπχιςολῆς. ἘΝΡαΙ, 

πγρθςθ Α Ὑ ΤῊ Ν ἔλιζέλ πὸ Ρωμηςἡ δὲ ασοόφασις τὴς σχττολὴς αἷ.- 
ἵν ̓ πη. τὶνὲς ̓ Οὴτὸ Θεοσα λονίχης Ἔροϑὶ χαὶ ἃ τάκιτοι πἰξεερχόμϑυοὶ, ζους ἀδελ- 

Ἀφ 

φοιξ ὑφήρπαν , ὡς ἤδῃ τῆς πὴ νοισίας τῷ Κυρίου «ςάσης . ἡπώτων δὲ 

Ξ ( ᾿ (οι αἰχούονζῷς, ὡς Ἴ Ὀσσζόλου ζη δυηλοιου τος : χα αἰ ασὸ πγϑὺ μφιηος αἰ - 

ΜΝ ζυ του Κα χούσδμτες τα “οίγεου μοϑῶν ὁ διπθςολος, γοαφά τίω δχιςολζω . χαὶ 

τοῦτον μϑῳ ὐπυδΈγεται τίωὺ πίςῖν αὐτῶν αὐξανουσὸμ. καὶ ὅτι οἷν αὐτοῖς ἐκαυχᾶηο,ζαιὶ θλί- 

49 γρναίως «ἰ πυοφέρφισι δῇοὐ Ὧν Χ ιςὸν. χαὴ κοὐ ροιμυυϑεῖται δὲ αὐτουὶ ὡς ἐσόμϑρης ἐκ δὲ- 

χίας χροὶ τῷ Θεοῦ χτ' ΟὟμ' αὐτου ἀδικοιούτων. ἔπειτα αὐξὶ τῆς ΤΡ οὐσίας τῷ Σωτῆρος δὲ- 
δοίσκ4 μηδενὶ αὐτοιὶ πείθεεϑα), μηδὲ θροίοϑα) αὐνηρες μτε Δί᾽ πγϑυμίαηος, μήτε ὡς αὐ- 

τῷ γρανόμτος, μη ὅλως νομείζῳ ἤδη χορ φνωι αὐνπζωυ «μυὴ ΣΡ “σϑϑτερϑν ἔσεεϑαι αὐπίω, 

ἐα) μεὴ Ὀστοςασία, πσοῦοον ἔλθη, χαὶ κκετ᾽ αὐτί ὁ λῤ τί, ριςύς, ὁ ἡος τῆς ἀπωλείας, οὗ πίω 

χϑνοισίαν εἰν σημείοις χρὴ τέροισι ψεύδους κατ᾽ ἐνέργήαν τῷ σατὸμά, ἔσεοϑαι ση (θ]νᾳ . εἶπε 

πρωμνέσας αὐτοῖς φήκειν γωναίως,, χρὴ κροτεῖν (ας ρα, δὸσα: αἱ ἐδιδουηϑεσὸρ παρ᾽ ἀὐτι;, 

το οι [ἐλλῴ μηδὲ μίαν κοινωνίαν ἐχήν μι ΤῊ ἀτάκτων, διλὰ χαὶ Ὡασθοαλλφῳ αὐτοις. 61) γὸ 

«ὐξ εέρορις ζαὶ “πλαύοις ἐδήλωσε Ὅις ζοιούτοις , χαὶ καϑολου δὲ πρηγ4λε ὧν μι ὑπακϑυο- 

χὰ τοῖς λ9χϑι6 ἀστῃ, ζοῦτον δὀιπτοσεέυα, γώτν γίνεοϑαι . χαὶ λοιπὸν ἐππάνξα υϑρος αἰνοἷς εἰρή- 
γζωυ,, τελᾳοὶ τίου δηπτολίω, ὧν ἀασασμὸν τῇ ἰδία χφοὶ γράψας, δ-πὴρ σημεῖον δὴ πάσης 

ὄχιφολὴς δεδηλωκῶ. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ἘΒΕΠΈΓΔΗ οὖν τῇ ποσῴτῇ Ὀχ:ςολὴ ἔγραψαν ὡς πδρτως ἀπιὼν σοὺς αὗτοις͵ χὺ 

δα στληρφιὼ μϑνωνζᾳ ὑςερή ματα αὐτών, ἢ ποχλὼ ἀγάπης σηριαψτίκα " ἐκ, ὠπῆλῆε δὲ" 

ζιυ τίου προσ σι Υ ὄχεςφολζωο αὐτὶ “ὁ πδοισίας αὐν υὐπί δὲ μὴ ἀπῆλϑε πὲς αὐ ποις ἐν-- 

θεν ςογαέον. ἐν τῇ «σρφτη αἷξδὶ Τὴν “γούνων τὴς 4 Κυρίου “πο ροισίας χ᾿ πύρϑέυδρυος θα αι, 
ὡς οὐ γρφωδες αὐτοῖς, νεοῦ γρωφᾳ,οὐ ποιαΐν ζοῦτο εἴγε αὐτὸς ἐπελήλυϑε.γραφ4 δὲ αἰδὶ ὧν 

λιθόνων “ἰῷ ζιύ τίου τἰωὼ αὐτίαν"λυ μεαΐνές τίνες ἔλενν πὴ ναι λοιπὸν τζωὸ “τ ροισίαν τῷ 

Κυρώου. Εἰ δὲ οὔ» ζὼ ὀδηϑὲς, ὁ Χριςὸς ψεύςης δῥοἰσκεηο αὖ τὸς ΣΡ οὖν ζοις δὐαἰελίοις ση- 

μἱεῖα. “ὃ πὐδοισίας αὐτῷ δέδωκεν, ἅτίγα ςἕκ ζὼ ἐκξαὐτα.ὀῤῥαϊκαζεται δίίυ ᾧ αἰνηὺς διαλᾳ- 
σάν αἰξὶ τὰν κσὸ9 τὴς πιροισίας σηκκεΐων } χφὶ τῆς τὸ λὐτί οίςου ἐλδύσεως ἢ ΟΥ̓ΚῚ πλρτων 

ὀδηϑεῖς ζοὶ τῷ Κυρίου παδοβῥήσης ποιφΐν. 

ἘπΒΦαλαάζά - τὴ Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ .Εὶ ΠΕῚ ΣΙ. Οἱ ΤΣ. 
ἵ - ! -“ .., 7 , ᾿ ι “ ἤ Α ! » (Ὁ Ἧ 

ας Ἑυγδριςία εἐκῷ τῆς Δ. Θεοσαλονικέων πίςεως, καὶ ἀγάπης, Εὐγρρισία ὑπ τὴς κλήσεως, οϑῥοπη ὄχημονν εὐχης ὥσθ ς 

καὶ ὑσομονῆς, δ)χὴ τιμὴ αὐτῶν, καὶ κολάσᾳ Δ θλιζὁν.- Χοιςὸν τὸν Θεὸν ὅχι φηραγμῳ αὐτῶν. 
γῶν - Καὶ δύχὶ ὑαἷβ τελειώσεως αὐτῶν ὧν δόξῃ Χει- ἹΠαράκλησις δύχὶς ὑπἷρ αὐτοί καὶ Τ᾽ ἔργου. Εὐχὰ ὑπ αὖ- 
ςοί. τῶν εἰς οἰγαίπην Θεοί. ; 

β' Περὶ τέλοις͵ δῇ μ(δ' αὐτίχριςον δ περυπουϑμον ὅλ: ἐλέγχῳ ν- Τροζοπή ἐργασίας (ὶ παραιτήσεως 8 αἰργῶν καὶ αἰθλέρχρν. 
δα(ων δ ἀπιρησεώτων Χραρῶω, : Εὐχὴ ὑ εἰρίωης ἧς φρο Θεοί. : 

ΟΠ]. 

ει 

δ ἘΝ 2.4 

Ὁ" 



ΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

' Ἐξ Ξ )δεένς ὦ ΑΥ̓͂ Ἂν ΟΣ Κα] Σιλουανὸς Καὶ Τιμύϑεος Τῇ 
ἍΝ» Ι δὰ ς ὠκπλησίᾳ Θέεδστι λογίων φῳ Θεᾷ πατεὰ ἐμδ, 

β ζῶ Ω Κυράῳ ἱμσοῦ Χρισώ 'χάξις ὑμῖν χοὶ  εἰρίμη 2, 

72 ΝΠ 
Ὁ 

μὲ 

ὑξε δὲ Ὅε Νὰ δύο δ Θεοό ποαζϑς ἐμὴ, κ Κα Κύρου ἱπσοῦ Χου- 

πόα ὁ ςού. ᾿Εὐχαεκεεῖ ὀφείλομδιυ τῷ τυ Θεῳ πα πτοτε φϑεὺ ὑμῶν, αν α 

δελφοὶ, χα ϑτὺς ἀξιον ὅςν ὅτι ὑπεραυξάν ἡ πίοίς ὑμῶν, κοῇ 

πλέονα 4 ἡ η ὠγαπν νος ἑκαίςου παϑτῶν ὑμὴμὲ εἰς ἀλλήλοις' ὡς- 

Β τ μας αὐτοις ἐν ὑμαν καιχαι αϑο ὧν ταῖς ὠκκλήσιαις Τῷ Θεού, 
ὑπέρ Φ υὑπομονής ὑμὴμ, ὦ πὶ ΡΈΩΣς ον πῶσι ζο!ς διωγμοις ὑμδ 

) Ἴ ταῖς θλίψεσιν αἢ οἧς Δυέχεῶε, ἐνδήγμμα Φ δικοωίας κρίσεως τε 

Θεοό, εἰς ̓ς καταξιωϑέιυα ὑμᾶς Φ (ασιλείας γ' ̓Θεού, ὁ ὑπέρ 

ἧς ". ποιθζέτε' εἰπῷ δικαηον “3α Θεφ ἀὐταποδοιῶα θλί 

ιὰ Ο σιν ὑ υμιας ς θλίλμν, ὦ « ὑμὴν Ὅς θλιξομδύοις δύ εσιν μεϑυήμλμ, 

οὐ δον ἢ Σποκαλύψ ' τ Κυρα οὐ ἴησου εἰσὶ οὐρανοῦ μεῦ : ἀπέλων χε. 

διυαμεὼς αὐτοῦ ἐν πυρά φλογός, διδόντος ὠρι δγγυησιν Οϊς μι 

εἰδὸσι Θεὸν ὦ ζ;; μη ὑπακούοισι τῷ Ὁ δ) ἀπελίῳ τὶ τε Κυρίου 1.-- 

μῶν ἱνσο Χρκροό: δῆενες δίην τισοισιν οὀλέϑοϑν αἰώνιον, Στὸ 

ο΄ χυδοσώπου “ὦ Κυρίου Καὶ πὸ τῆς ἥξης Τρ ̓ς αὐποί, ὃ τον 

ἰ ἐλθῃ ἐνδοξαοϑέεσαι ὁ ἂν Οῖς ἁγίοις αὐτοῦ, χα] Ἰρεμοι δίνει ἐν 
Δ πᾶσι τοῖς πισεύοισιν (ὅτ ὀλιφευϑ ὃ Ἢ μδρτυρμον ἡ ἡμῶν ἐφ ὌΝ κὰν μὰς 

α.ε.ζ, Ια | μας,) ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη εἰς ὁ ΚΗ Ι πεϑσευχόμίθα: παν τοτε ὑρη 

Ἅ ρὶ ὑμῶν, ἵνα μας ς ἀἰξιώση τῇ τῆς κλήσεως ὃ Θεὸς ἡμῶν", χαὶ Ἔω, 
7... : πληρφ)ση πῶ σοι αὐ δοκέων ἀγαϑωσάωης, καὶ ἐρρον πίςεως ὧν 
ἡμέ β β δαιυώμει, ὃ ὑὐτθς ἐνδοξξ .8} Ὁ ΤᾺ ὀνομα δ: Κυρήτη ἡμῶν ἴησοί Χεα 
| " ᾿ ςοῦ ὧν ὑμιν, κα) ὑμεῖς ὧν ἀυτὰ Κλ πίω χάξαν τοῦ Θεοό ἡ ἡμῶν, 
ἠΝ ΠΣ β »- Κυρίου ἰησοό Χριαςού.. Ἑφφτῶ "μῶν δὲ ὑ ὑμας, Εύνλ- β' 
Ε΄. φοὶ, σε τῆς εὔδοισίας δ Κυρίου ἡμῶν [ησοῦ Χραςού, Κα] 

ἱ ἐμ ὥπι συ γωγὴς ἐπ αὐτὸν » εἰς "ὃ μὴ ταχέως σωλδι.ϑη-- 



ιν μίας. ἐς 

ΝΣ 
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γα! ὑμᾶς Ἀπὸ Φ νοῦς. μήτε φρφεϊ θοαὶ μητὲ. διὰ πνάϑμανν,μῆ: 

τε διὰ λόγου, μήτε δὲ οἰ πιςολὴς ὥς δέ ἡμὴμ, ὡς δτιἀνέςηκεν ἡ 
μέρα Τῷ Χεκροά. Μήξες ὑ ὑμας ὀξαπατιον Ἢ τὶ μηδένα, 56: 

πον, ὅτι ἐὼν μή ἔλθη ἡ ἀὐπορεῖσια, δότον, Καὶ ἀποχαλυφϑη ὸ 
ὀύϑορπος τῆς ἁμδρῆίας, ὃ ἧος δα ἀπωλείας, 0  λὐτικείμδι (Ὁ 

1 ̓ ὑπεραιρομῆνος οὶ παύτα λερόμδρον Θεὸν κα ᾿ σέβασμα, 

ὡς τὲ αὐτὸν εἰς δι γαὸν 58 Ὁ Θεοῦ ̓ ὡςς Θεον᾽ καιϑισοιι, Δσοδφκναῦ - 

τὰ ἑαυτὸν ὅτι 61] Θεὸς Οὐ μνημονάψετε ὅτι ἔτι ὧν ζω ὑμάς, 

ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν: καὶ γιά ὁ κατέχον οἰόδωτε, εἰς τὸ δστοκα-- 
λυφϑέωαι αὐτὸν ων τῶ ἑαυτοῦ καιρῷ "( ἕὰ δ» μυφηξμον Ἰδο 

ἐνεργεῖται Φ ἀύομιας, μόνον. ὃ κατέχων ἊΨ εἰος ὡδί μέσου γέ-- 
γηται, κοι τῦτε λιποκαλυζφ ϑήσεται ὁ ἀύομος," ὃν ὁ Κύριος δώϑα-- 
λῶσᾳ τ Ὁ πνόγματι ἐξ 18 σομματὸς. αὐηοό, καὶ καιταργησ Τῇ ἢ ὦ71- 
Φανείᾳ ὃ παυροισίας αὐτοῦ. οὗ οὐ ὀξινὴ ; αϑροισία ΚΑΤ᾽ ̓ἐψέργήαν 
ΤῸ σαυτανα, ον πᾶσι δαυάμει Κο" σηρυείφις ,ἡ τέροισί ψυύσοις, 
καὶ ἐν πασ᾽ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν Οἷς ἀπολλυμδυοις, Δ. 9. ἂν β 

πίω ὠγαπην τῆς ὠληϑείας “ ἐδέξαντο εἰ εἰς ἢ σίυϑύευαι αὐτοις. 
Κοα ᾿ διο ζρότο πέμνή αὐτοῖς ὁ Θεὸς  ἀψέργφαν πλάνης, εἰς ἡ π|-: 

σευσοαι αὐτοις τω Ὁ ψεύδε, "να κριϑῶσι παϑτες οἱ μη πιρευσαιντες 

τῇ ἀληϑείᾳ, δ δὐ δονοϊσοιδερ ον τῇ ἡ ἀδικίᾳ. Ἡμεῖς δὲ ὀφεϊλο- 

ὃν δ χαεαεει τ τυ Ὁ Θεῷ πανηοτε δὲ ὑμὴμ; ἀδολφοι ἡ ἼΧΑΤΡΙΣ 

μδροιν Ἰαῦ Κυόμου. ὅτι ἐἰλέτο ὑμας ὃ Θεὸς ἀν ̓ϑρχης εἰς ἐδ ε 

τήρίαν ἐγ ἁγιασμῷ πνόνματος, χα! πίς δληϑείας. εἰς ὃ ἐχα,-- 

λέσεν ὑμας δι Τῷ δ) απελίου ἡ ἡμὴ, εἰς «ἰϑαπόΐησιν δόξης τοῦ 
Κυρίου ἡμδ ὑησού Χοιροό, Αδᾳ οι, ἀδελφοὶ, οήκίτο, Καὶ 

κρατεῖτε τὰς ̓ αὔρα δοσῴς αἱ ἐδιδδέχθηπε εἴτε δια λόγου, ἐἴτε δι 

δλιρολῆς ἡ ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύρκος ἱἑ μῶν ἴησοις Χραςος, κι 

ὃ Θεὸς Καὶ πατὴρ ἡμων ὃ αἰγαπήσοις ἡμιαἷ,κὸ δὸις αϑράκλησιν 

αἰωνίαν Ο ἥ πίδὰ ἀγουϑέου ὃν χάριτι, αϑρακαλέσο ὑ ὑμῶν ταὶ 

καρδίας, ρηρίξαι ὑ ὑμας ἐν παντὶ λόγῳ δ ἔργῳ ἀγαϑῶ. 

Τὸ λοιπὸν ᾿πεϑσευχοάν, ἀδελφο, αϑοὴ ἡμῶν͵ ἵνα ὁ λθηος! ὅ 

Κυδάς εχ κυ δυζά δ) καϑῶς καὶ τέθς ὑμας, ᾧ γα ῥυώω- 

στὸ τὰ ἀτόπων καὶ πονηρῶν λὐϑεθόπων' οὐ ἊΣ παντῶν ἡ 

πίρις.. πίοὺς δὲ ὅ 51 ὁ 0  Κύεμος ὁ ὃς σηφάξει ὑ ὑμᾶς "ἡ Φυλοίξει Ἀπὸ 
Ο1Π|- 

γ 

Ἐφ εὖ ὁ: Β 

Ἡσαϊνια. 

Ἐφεσ. ἐ 

Εφεσιςῦ 
κολ. 1.Α 

--- 
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᾿ς Ματβ. Ὁ 

α.κορ. ΕΓ 

ἰδὲ ἘΠΙΣΤ. ΠΡΟΣ. ρα 

Ψ μρό κς 5. Πεποίϑοιμϑι ὃ ἡ ἐν Κυρίῳ ἐφ ὑμας, ὅτι ἃ ρραίγέλ 

λομδυὺ ὑμῖν, Ὁ, ποιεῖτε Ἂ ποιήσετε. ὁ δὲ Κύομος κοἰ]δυϑύναι ὑμὴυ 

ταῦ καρδίας εἰς Ὁ ὠγώπην ὅ' Θεοῦ κὶ Ὁ εἰς ὑπομονΐω 5 Ὁ Χεκροό. 

Παραηέλλομϑυ 8 ο ὑμᾶν, ἀδελφοὶ Ψ ὀνόμαΐε 5 ὅ Κυράς ἡμῶν 

ἴησού Χραςού, ΜΕΝ ταν Στὸ ποιγοὸς ἀδελφοῦ « ἀτάκτως 

γΎ 

περιποετοιντος, (ὃ μη ΚΤ Σ᾽ φὐραδὸσιν ἰιὺ ̓φϑρέλαξεπι (7. ̓ἡμὴν 

αὐτοί ὩΣ οἴδδυτε πώς δε! ̓μιμείόϑοαι ἡμας, ὅτι ἀκ ἡτακτήσα- 

μδυς Ψ ὑμιν, “οὐδὲ δωρεὰν ΤΟΝ ἐφρομδν “σα ἯΙ δᾺ ἐ ̓  

κόπῶ Καὶ μόχθῳ, νύοτο Ο ἡ ἡμέραν ἐργαζόμϑροι, χσδθς ὁ μὴ 

ὀγιξαρῆσαι ζενα ὑμῶν’ "οὐχ ὅτι “Κα ὑχομὸν ὀξοισίαν, Σλ ἵνα, 
ἑαυτοις τύπον δῶμδυ ὑμᾶν εἰς “ὃ μημειάϑοι! ἡμας "ἢ )9 ᾿ ὁτεῖ 

χϑὸς ὑμας, ζυτ πωρηπέλλοιδρύ ὑμιν, ὅτι εἰ ἴες οὐ ϑέλφ ἐργα- 

ζεϑαι, μηδὲ ἐσθιέτω. Ακουομᾶρ γαρονας χδαπωτοιυταρς ον» 

ὑμὴν ἀτάκτως, μυηδὲν ἐργαιζομδμοις, δλλα τὐϑκεργαζο μδυ οις. 

Ὅις δὲ Οιούτοις αὐραηέλλομδυ καὶ ̓ φὐρακαλοῦμδρ δια 4“ Κυ- 

ρίουἡ ἡμῶν ἰησού Χρκτοό, ἥ να μ᾽ Ἰσυχίας ἐῤγαζό δροι Τ' ἑαυ- 

τα αΡ ΤΟΥ ἐϑϑίωσιν. Ὑμεῖς: Η, ἀδελφοί, μὴ ὀκχακήσητε κα λο-- 

ποιοιιυτες. Εἰ δέπις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν, διαὶ τῆς ο)Ζι-: 

σολὴης Ουτν σημμειοῦαϑε, καῇ μη  σίζυαναμέγνυεϑε εἰμπτὸ, ἱναν ὡψ-- 

Τραπί, τὸ μη ὡς ἐγθρον ἡγεῖῶϑε, δλλα γουϑετειτε ὡς ἀδελφον. 

Αὐτὸς ἢ ὁ ὃ Κύριος Φ εἰρίωοηςδωη ὑμῖν τίω  εἰρίωην δια παντὸς 

ἐν παντὶ ϑπῶ. ὸ Κύρκοςμζῇ πον τῶν ὑμῶν. Ο ἀασασικος τῇ 

ἐμή χέρι Παρ λοῦ; 0 ὁ ὅ 1:1 σημμέιον ἐν παάσῃ Θἰ πιςολη᾽ οὕτω γρά- 

Φω, Η χέρας ὅ ξἰ κθρίυ ἡμῶν ἴησού Χρισού μδὶ παύτων ἫΝ 

ἀμίω. 

Πρὸς Θεασοι λονιρεῖς δεύτεροι ἐγράφη Στὸ Αϑίωῶν. 
ΠΣ Ἐν ελθι ρε΄. 

’ 

1 παρελαζὺν 
α.εἰζι,μιν 



ἐν Ὁ τοῦ 
ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 
ἔχιςολης χορ της. ὑροϑι 

ΑΥ̓ΤΗΝ Ἐχιςελλά σὸ Λαοδικείας ἡ δὲ κσοόφασις τῆς Ἐχιςολὴς 

Ὁ αὕτη. οὖ τῇ Ἐφέσω πινὲς Ιουδαΐζοντες ἐπεγχείρφεω ἑτεροδιδοσκόλήν » ἴϑ! 
) ὠπαΐῶν ζουὶ οἰκεραίους πσοοφαἶση τῷ νόμου. ζοῦτο δὲ μοιϑϑῶν ὃ δἰπόςολος, 

ἊΘ χσδοτρέπει ὧν Τ μόϑεοον ἐκεῖ τσοοσμμῆναι ποὸς διόρθωσιν αὑτῶν. γρφῴ 
Ὅ δ. δὲ τοὺ ἐχιςολίο, χαὶ ποοζτον μϑὺ αἰ ανομιμινήσκα ΤΊ μ63τον, εἰδότα τίου 

δὲ δοσκων αἰνηὸν «ἰδ ξ τῷ νόμου,κωλύφν του χοῦϑο τζω ὀρϑίω διδασκόλίαν 
λαλοιώζας, χετῖ κὰν τε ἀδζυς. χαὶ ὙῸΡ χρὴ αὐτὸς Ὑμϑύαιον ᾧ Αλέξαγδρον ναυαγήσθ μΐᾷς 

Σ: πίςιν, πὐρέδωκε τω σωτὸμα ἵνα. ποηδουϑῶσι μὴ βλασφημεῖν. ζαῦτα «ἰ ασομγή-- 

ἄνων δεῖ πσδϑσευχεοϑαι. αἰδὶ τῷ σίγειν ον ὠκκλησίᾳ ᾷς γι αϊχας, χαὴ μιῶλλον μανϑοίνῳν, 

χαὶ μὴ διδυύσκῳν αὐζᾷς. «ἰδὲ ἐχισκόπτων χαὶ τρεσζυτέρων χαὴ διακόνων, πτῶς χαὶ ὁποίοις 

61) δὲι ζουὶ κοϑιςα υϑρους. αὐδὶ Τὴν εἰν τῇ ορυκλησία χυρῶν͵ διστὸ πόσων ἐτῶν ΡΣ Ὡς κα.- 

ταλέγεοϑαι, χρὴ ὁποίας αὐταὶ ξἢ) δεῖ, ὁ πῶς αὐτῶςς δεῖ πτολσίχήν . αὐθὲὶ τίς σωφρονᾷν Οοις 
γεωτέρφυς," γα ἐεεῖν μᾶλλον, χαὴ μὴ αἰο αἷς ζῶ. ἰδὲ τῷ τὐροι ἠέγχᾷν ζοῖς πλοισίοις, μυὴ ἐἷ- 
ψηλοφρονᾷν, μηδὲ ἐλπίζην ἐχὶ πλούτω. κἶθὶ ζούτων δια]! αὐ μϑρος, αοϑτοέπετω αὑτὸν 

(τα διδοίσκάν,καὶ μυγκέτι ὑδδοποτειν, σσδἭσέχην δὲ ἑαυτῳ χαὶ τῇ διδοισκαλία, εἰδῦτα ἐ- 

σεαῖ χαηροὺς ἐν οἷς πο ςήσονται τἱνὸς τὴς πίςεως . διδιωξας δὲ καϑουρᾳὶ ἐ1) ζο βρώματα, 

χαὶ τἶγες Κοιὺ γώ νϑροι πορέδησὸμ πἰωὼ πίς!ν,οὕτως τελῴοι τίοὐ ἐχτςολζωυ. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΒΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ΤΙ δύποτε αὶ λους ἔχων μας ὃ Παῦλος, δ΄ ὃν Σίλαν, ὧν Λουχαῦ, ἡ ἑτέροις, 
τσθ9ς Τιμόθεον μόνον καὶ (ϑϑς Τίτον ὀνομϑ᾽ ςὶ γραφ 4; χα) φαιυϑρ ὅτι Τούτοις ζέω ἢδη ὧχ.- 

κλοσιας ἐϊκεχά ρικώς Του δὲ θήλους Ετί εἶχε κ᾽ ἑαυτῷ . γράφά δὲρ)ς Τιμωϑκοζᾳ διδὰ-- 
᾿ ! 

σχαλῳ Ὡρέτοον τὰ λοι. 

κε ΚΑΛΑΊ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΉ ΥπΊσλῆδ 

ἐ Περὶ τὴς εἰς αἰγώπην Θεοῦ ὁδηγμας, τίω ἀφπθοσδὲὴ γομμκῆς Περὶ ϑείας δδρχφσεως. Ἐν ᾧ, Πεοὶ ΔῈ ἐσομϑμων αἱρέσεων 
| αὐαΐκης. δαμμονικῶν. 

Δ' Πεοὶ τῆς ἑαυτῇ ὀκλογῆς ἐἰς δ) αγζελιςὴν ἐκ δυώκτου,χτ! χά- Περὶ ἀγῶνος δύσεθείας ἐπ᾿ ἐλπίδῃ. 
ον Θεοῦ, 4 Περὰ ὄχιμϑιείας ἀντί καὶ τῆς ὀκκλησίαξς. 

γ΄ Παραγ[έλία «δὴ πιςῆς καὶ δυσιιυειδήτου διακονίας, ἣς αἴϑυ Περὶ τ δδμοζόντως ἑκαίςω “ϑοσρέρειϑα!. 
κίγδεωος. Γερὰ χηρῶν ἡλικίας, κα! ὅϑπου, ἢ δηουοήσεως αὐτῶν. 

ἡ Γερὰ ὅν δις,δτιὑχρ παύτων πανταχοῖ αἰκαίκῳ «γτα ραίχως, Γερὰ φρεσβυτέρων προς. 

σεμψγώς. Περὰ χίροτογίας ἀσφαλοιξ, 
ε ᾽ ᾿ ν᾿7, ἐπι Ω ᾿ 9 ᾽ 

ἐ Περὶ διδασκάλων, ὅτι αὔρας χρη καὶ οὐ νων ῦεὶ τῇ, δα (ὅπ οὐδὲν ἔρῃρν λανϑαάγει. 
ΠῚ 5 ! ἃ ες ὲ ο 

πίω φύσιν χαὶ τὸ χαῖϑος τὸ οἷ ἀπάτης , ὃ λύει ἥσγησις ἡ περὶ δούλων ἱσσ ἀκοῆς. 
Οὗ Χοιτυῦδ, καὶ πίςις αὐτῶν αὶ βίος. Καπὰ φιλοκερδῶών, ἢ ψιυδοδυδασκάλων. ᾿Στις 

. Ἵ .Ω.,.» 3. ΟΣ ἡ ᾿ ᾽ ““ε φο 

ς΄ Πεεὶ τῆς Ὅρετης ὄχισκόπων. Ἐν ᾧ, ΠΈρΑ δηγακονιὧν ὀυδρων Ἰαραγγελία φοξεξοὶ «δὶ καϑαρας ὑπαχοὴς ἄχρι τελοίρ. 
“ ε ᾿ γη 

τε καὶ γιυναμκῶν. Τηλουσίων ὁδηγία. δὶ πίω ὀγτως ζωΐω, 

σις, λοιπὸν διατοίοσει αὐτο χανόνας ὠρκλήσια ςΊχϑυς ἰδὲ πσοϑσευχῆς, πτῶς ἢ πού χαὶ αἰϑὶ 

χαὶ πο αγ[ειλας αὐτῶ ὠκτρέπεοϑω (αὶ ἐμφιλονείκους ζμγτήσης ὡς βεθήλους οὐσας, ἐφ᾽ αἧς 

ζ 

᾿ - 

ες... δῖδιχι κ...} ι 

“ΡΣ » ΜΘ 

΄ 

κι ὺ, ΤΟ Ας δῷ Ἀμστο. ι.. Ἢ 
νει; ἐς 
ΑΝ ὶ 



ΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

ι Ζ ἘΠῚ Α ΥΛΟΣ Χπόςολος: ἴησῷ Χριροδ καπὶ 

Ὑ τῇ ἧς ̓ὀλιταγίω Θεού, σωτῆρος ἡμῶν κ᾿ Κυ-- «τ υταγω 
ἐὐλον : ΚΞΥΑ κΞ ἽΝ Εέου Τησού Χραςοό, τῇ οὐ: ̓᾿ἐλπιδὸς ἡμὴμ, ψαι 
τὰ" Ἵ: πο γι Ν Τιμοϑεῳ γνησίω τέκνῳ ἐν πίςᾳ λεὺς ἀπο. ἢ 

" ζ ΠΣ αν ες, ἔλεος, ἀρίεὐν Στὸ Θεοῦ: παΐόο! η-- ἀτρευ 

{ϊ, μῶν, ὦ Χοιαςού ησοί Τῷ Κυρίου ἡμῶν. ἐμραονς 

Σ᾽  εο Καϑῶς παυρεκαιλέσοι σέ τοεϑομέιναι α; 

ἐν ν Ἐφέσω, δ τς οἰ Μακεδονίαν. ἵνα ὥραηε εἰλῃς τισὶ 
Κεφ.ο].8. μὴ ἑπεροδιδαισγκαιλδν, μηδὲ πδοσέχᾷν μύϑοις κ, ἡ ϑβυεαλογίαις 
Κεφ.ς.Α ἀπξαντοις. αὗπνες ̓  ὄν! σᾷς «ὐρέχοισι μᾶλλον ἦ οἰκονομίαν 

Ῥωμι..γ.1' Θεοό ζ' ἐν πίῃ. ζ; Ὁ ) τέλος τῇ τῆς χὐναπελίας ὄξηνα ὐγαπη κί ας 

Β ϑαρας καρδίας κὲ Ὄ σίλυειδήσεως ἰγαϑης καὶ πίςεως ὀἀὐυποκρίς 

του" ὥν τινες ἁ ἀςοχήσοιντερ ὀξετράπησοιν εἰ εἰς ματαιολογίαν, ϑε- 

λοντὲς ) γομιοδεδούσκαλοι, μὴ γοοίμυτες μήτε ὼ λέρρεσι, μή 

βάρ «ἰϑλ ίνων διαβεξ αἰοιιται.. Οἰδαμδω ὃ τ ὅτι καλός δ νόμος, ἐὰν 

ἕις ἄυτῷ γομίμω ς μῶς χρῆται, εἰ δως το, ὃ ὅτι δικοίῳ γόμμος α χεῖται, 
ὀύομοις δ (ΟἿ) [᾿ Δὐυποτακτοῖς, ἀσεξέσι κὶ Ὁ ἁμδρτωλοις, Διοσίοις 

Ἄ! ̓βεζὴ λοις, πατραλῴαις Κοὺς μητραλφαις, διὐδροῷονοις, 

πὸ νοις, Σὸρ σενοκοίταις, Δι δραποδιςτς, ψεύροις, ἀρῶν 

Γ ἀπὲ ἕτερον Ὡ ὑγιαινοῦσι διδασκαλίᾳ, Δλύπίκείτοι, ΤΑ ̓  ὅυα ης. 

ΠΣ τὴς δόξης δῷ 7 μακαρίου Θεοό ὃ οὐ χιςευϑέω ἐ ἐγω. Κα β 

χάδι ἔγω τῷ ̓ἐνδαυαμωώσαντι με Χραςῶ Ὁ Ἰησού τῷ τῷ Κυρίῳ ἡ ἡ-- 2 ὀυνδαυαμοωὼ 

μῶν, ὅτι πίον Με ἡγισοτο, ϑεμῆυος εἰ εἰς διαγοονίαν “ὃν  πσϑότερον 

ὄντα ; Ολασφημον κὸ γ, διώκπίω καὶ ὑξριρήν' ΣΝ ἠλεήϑέω, ὅπηι ὡ- 

γγοῶν ἥν φ ἀπιρῖᾳ: ὑπβεπλεόνασε; ἢ ἡ χάρις" Ὴ» Κυρίου ἡ η-- 

τ μὼν μὴ πίσεως Κα] ἀγούπης τὴς ἐν Αὐ ΕΣ Ὁ Ἰησού. Τικὸς ὁ λόγος 

εὐ ΤᾺ καὶ πείσης Χσηδορῖς ἄξιος, ὅ χ ᾿Χριρὸς ἴησοις ἤλϑεν εἰς δ, κό- 

ὅμιον ἁμδρτώλοις σώ στε, ὧν χροφτὸς εἰμι ἔγω δλλὰ δια ζυ»» 
Δ ἠλεήϑέω, να ἐν ἐμοὶ τυθφότω ἐνδείξηται ἴησοιξ Χριρος! Τ πϑὰσοιν 

Κεφ... 
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μακροϑυμίαν, πες υὑτυυτύπωσιν τὴμ μελλόντων πιξεύειν ἐπ᾽ 

εἰυπτὸ εἰ τ ζωίω αἰωνιον. Τῳ: η ̓βασιλὰ ᾿ σἷμ αἰωνῶν ἀφϑαρτω, 

ἀοροίτω, μόνῷ Ὀφῴ Θεῷ Τωμὴ κα δόξα εἰ εἰς (ὃν αἰῶνας  αἹ-- 

ὠνῶν. ἀμίω. Ταυ τίω τίω οραΐλίν πϑρατϑειμαι (οι, 
τέκνον ΤΙ μοϑεέ, κε τα τυϑραρούσας οἰ χίσε πεοφήϊειας, ἵ ἰγων 

7 πιφὴν. σ).τα οραΐάνῃ ὦ ) αὐταὶς Σ καλίε ς ρα είων, “ἢ Ἵ ἐχώων᾽ πίσιν᾽ καὶ ἫΣ Κέφ.γ)." ' 

ϑύιυ σὰυείδησιν ἰωὐἾννες ἀπώσω μδμρ 2ι ΚΟ Χ, Υ πίςιν ἐναυαγηοῦ, 

5 ὧν ᾽ Ὑμδύαιος εἰ ἡ Αλέξανδρος,᾿ οἱζ ̓ κὐσέδζνκω πὸ “τυ σουτοῖ-- ὡς, Κύρ.Ε.8 

γᾷ, ἵνα παι δευϑῶσι ῬΗ ' Θλασφημεῖ,. ᾿αϊδῥεζουλεδ δὲ οὺν ἊΝ Ἢ]: 

“ ὥσϑῶτον παιντῶν ποιιαδο δοησᾷς, χυδϑσευχάς, ἐγώξεις, μὴ 

λδιρισίας ̓ χσέρ παιντῶν ἀνϑρώπων, ὑπέρ (ασιλέων, καὶ πον-- 

Τῶν τ ἐν ὑσξοχη ὄντων, να ἤρεμον » ἡσύγχεον βίον διάγωμδυ 

ἐν παση δσεξείᾳ καὶ σεμνότητι ̓υτο » καλὸν κ, ἡ Στοδεκτον 

ἐνώπιον 8 σωτῆρος ἡμλμ Θεοῦ, ὃ ὃς παύτας ἀνϑρωποις βέλει σίω-- Β β.Ὁετ.γ.8 

ϑίευαι κ᾽ 6 εἰς οὐ πηγνώσιν δληϑείαρ ἔλϑειν. Εἰς Ὁ Θεός. ἧς Ὁ, ἐν 

σίτης Θεξ Ἂ ὠνοβωπον, ἄνϑεθοπος Χοαςος Τησοίς, 0 ὁδοῖς ὁ ἑαυ 
1 μυφήξκον. (Ὑ ἀντιλυΐδον ὑπέρ ποῤδων, ὰ δ μδρτυριον᾽ καιροὶς ἰδέοις, ἀεὶ 0  ἐτέθζω ιν... 

δ εθιιν ἔγω κήρυξ κα Ὁ ἀποτολος(ἀλήϑηαν λέγω Ἔν Χριςω, “ ἐψεύδομαῃ 

δυδοίσκαλος ἐβμων ὁ 7, πίῃ Ἂ ἀληθείᾳ. βέλομαι οἰ προσεῦ- 

ΞΘ ΔΕ Οι; ἀὐδραρὲ Ε παντί τόπο, ἐπαίροῆϊας ὁ ὁσίοις χεῖρας γω- 

ρὲς ὀργῆς κ διαλογισμ. ὡσαυτως ὦ τας γασαμκαις ἐν καταςο- ατσγά 
λή κοσμίῳ, ἣν “ αἰδοῖ "σιυφροσύνης κοσμαᾷν ἑαιῆας, μὴ ὁ ἐν πλέ- 

ἤν ἤ ᾽ γρυσζ, ἠ ̓μδργαφάταις, ἦ {μιατισίδι πολυτελεῖ, ὮΝ 

ὃ πρέπει γωαιξὶν ὑπαηελλομῆναις ϑεοσέξειαν δὲ ( ἐρῶν ἄγαι-- 

ε' ϑῶν. Γώρη ἐν ἡσυ γχέᾳ μαρϑοινέτῳ ἐν πάσῃ ̓ ὐπσοτανμ᾽ γαυαι- ΑΔ αἰκρρυδι 
χά Ἶ  διδούσκειν ὁ 5“Ψ οἰπιπρέπω, οὐδὲ αἰὐϑεντεὶν θυόδος, ΣΗᾺ τῇ ὁ ἐν 

᾿ σρβτον. γ ἡσυχίᾳ" ̓ Αδὰμ ΣΝ “σερτορ' ἐπλάοϑη, εἶτα Εὗα" Καὶ [Αδαμ ἙΝῸΣ 

» ἡποτήϑε, ἦδὲ γα ὴ 1 πα τηϑεῖσοι, ἐν ϑραθάσι γέγονε, σίοϑη- 

σέ ΤΟΙ ἢ ) διαὶ τῆς τεχγογονίας, ἐὰν μείνωσιν ο- πὶ καὶ ἀγάπη "0 

ἁγιασμῷ μῶν σωυφροσίζυης. Πιοῦς ὁ 0 ὁ λόγος εἴτις ἰλισκο - π΄ Τιτα.Β ἢ 

πῆς ὀρέγξι), καυλοῦ ἔ ἐζυῳ δ ιϑυμεῖ δὲ! οὐ 7: ᾿ οἰ ίσκοπον δωε- 

πίλητῆον ζῇ, μιας γυναικὸς ἄνδρα, γηφάλεον, σώφρονα, κόσ-- 

αθζς μΜον, φιλόξενον, διδδεκτικον, μη πεέροινον, μη πλήκπέωυ," μή 

αἰαφοκερδεν "ΔΛ οὐιεικὴ ,ὠμαχον, ἀφιλοίργυρον, Τν ἰδίου 

Νὶ 

5} 
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ἰϑῇ ΤΕ Στ ΤΙ ΘΌΞΑ. 

οἴκου καλὼς τυεϑἱρα μδρον, τέ τέχνα ἔχοντα ων υὑτυταγη μὉ πῶ-- 

σης σεμνότητος: (εἰ δέ πς ΤῈ ἰδίου ὁ οἰκου σσέϑεηναι “κ δἰδὲ πῶς 

ὀκκλησίας, Θεοῦ ὀἰιμδηισεται) )μὴ νεόφυτον, ἱγά μὴ τυφω- 

ϑεὶς εἰς κρίμα ἐμυπέσν ἦ διαόλου. δὶ δὲ αὐτὸν κοῦ μδρτυρίων 

καλίω ἐγήν Στὸ Τὴ κε ἕωϑεν, ἵ ὕα μη εἰς ὀνειδισμὸν ἐ ἐμιπεσῃ καὶ 
παιγίδα δῷ διαξόλου. Διακόνοις ὡσαύτως σεμνοιΐ, μη . δε 

λόγοις, μή ὄνῳ πολλῷ υϑϑσέχοντα, μή αἰββοκαρδεὶς, ἔχον- 

τοῦ ὁ μυςήφκον τῇ τῆς πίσεως ων καϑαρῳᾳ σίυειδησφ: κοι οὔτοι ̓  

δόκιμα ζεόδωσοιν τσξώτον, εἶτα διακονείπτωσοιν ἀμ είκλυτοι ὃ ογ-- 

τες. Γιωαικας ὡσουτως σεμνας, “ δια όλοιρ, νηφλέοις, 

πιςοις ὧν πᾶσ! . Διάκονοι ἐσώωσοιν μίας γαυαρκος ἀὐόδες, τέκνων 
καλῶς πεϑίξο μδυοι ἜΣ [τὴν ἰδίων οἱ οἰκῶν " Φ ) καλῶς σδιοι-- 

κονήσοιντες "βαϑ μον: ἑαυτοῖς καλὸν τὐϑεποοιυται, 0 ἡ πολλίω 
πανβῥησίαν ον πίς Τῇ ἐν Χραςω ἰησοΐ. Ταῦτ (οι γράφω, 

ἐλπίζων ὀλϑεὶν πεός εζάχιον: ἐὰν δ βροιδδιυω, να εἰδὼς 

πῶς δὲ! ἐν κω Θερό ὁ ἀναιφρέφεοϑαι, ἥτις ἄξὴν ὀκκλησία Θεοῦ 

ζωντς, οὐλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας. Καὶ ὀμμολολου- 

μδύως μέγα ὅς} οὁ τῆς δὐσεξείας μυφήθιον. Θεὸς ἐφανερφ- 

3) ὧΨ σουοκέ, ἐδικαιω,ϑη ὃν πνέυμαπ, ὠφϑὲ «ἰπέλοις, ἐγαη- 
ρύχθη οΨ ἔθνεσιν, οὐ χισεύϑη ἐ ἐν κόσμῳ, ἀνεληφϑη ἐν ν δόξῃ. 

ΤΟ δὲ πνέυμια ῥητῶς λέγ ὅτι ἐν ὑσέροις καίροις Σστοςήσον-- 
τοῦ τινὲς τῆς πίςεως, ταδϑσέχοντες πνδύμασι᾿ πλάνοις᾽ (ὃ διόα- 
σκαυλίαις δαιμονίων, ἐν υὑτουκρίσῳ ψευδολόγων, »ακθυτηρκαι- 
σμένων πίω) ἰδίων σϊιυειδνσν, κωλυόντων γαμεῖν, ὠπέχεθϑαι 
βεφῳμάτων ὁ ὁ 0 Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μῃ δύχαριοίας 

Οις πιροῖς ὩΣ ἐπεγνωκόσι χίωυ Σλήϑηαν" δι παν κησίμα Θεού (ᾳ-- 

λόν, ΚαΙ ̓ οὐδὲν ἀπύρλητον ἯΤΙᾺ δχαριείας λαμ(ανομδυον' αἷ.-- 

γιάξρται: Ν δια λθοου Θεό “ ,ἐδάξεως. Ταῦτα ιἴποτιϑε- 
μϑυνος ζοις ἀδελφοις, καλός ἔσῃ διάκονος ἵησοΐ Χραςοῦ ἔνσρε- 

Φομϑυος Ὅις λθοϑις τὴς πίσεως Καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ἡ ἥ 

γιυρηκολούϑηκας. Του: Ἔ  βεξήλοιρ ῶ λθαωδὲς μύϑοις σοῶρα;-- 

πού. Γυμναξε δὲ σεαυτὸν τϑὸς δὐσεξειαν ἡ 60  σωματκὴ 
γυμνασία, τϑθς ὀλίδον δὴν ὠφέλιμος" ἡ δὲ δὐσεζξεια φεθς 
πανταὰ ὠφέλιμος ὅξιν, ἐπαηελίαν ἔ ἐχίυσῳ ζωλρ τας τῆς γωυ κι, τς 

1 αὐβρωποις. οἡ 

! 

Ι σπλανῃς. ᾶ. 

σγ ζι μια 
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2 ρϑσεχε. ε 

Α σ᾽. ε.8,ν τα 

ΠΡΟΣ ῬΈΜΕΨΙΟ, β Ἴο 9 
μελλούσης. ΓΊςος ὃ λόγος χοὶ παίσης Σποδοχης ἀξιος. εἰς ζοῦτο 
ΝῊ» κὶ κοήπω ὑμῶν κα Ὁ ὀνειδιζομῖθα, ὃ ΟΤΙ ἐλαϊχαμδυ ὅι Θεῴ ζῶν- 

ι ὃς 61 σωτὴρ πατῶν ἀγϑρώπων͵ μαΐλιφοι πιφών. Παραΐ 
ΩΣ τοῦ το ΘΙ (διόδασκε. μηδείς (ου τὶ τῆς νεύτητος ἈΦΉΣΕΟΡΟ: 
νείτω λα τύπος γίνε ἢ" πιςῶν ἐν “λόγῳ, ἐν Δύαφροφη, ὧν ἀγα- 
πῇ, ἂν πνό)μαπ,, ἐν πίςᾳ, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχομαι τοϑϑσεχε τὴ 
ἀϑαγνωσᾷ, Τῇ ἢ αὐδαιούήσέ, Τὴ ἢ διδασκαλία. Μή ὠμδηει τῷ Τῷ ἐν (οἱ 
χαρίσματος, ὃ ἐδὸ.ϑη᾽ (οι δια πεοφητείας, μῷ δὰ, ὀ]ιϑέσεως 2] 
χέφον “ 5 πρεσβυτερ ίου. Ταῦτα μδιέτα, ἐν Ουὐπιοῖ οὐ ἵνα (οὐ 

η ᾿ πσϑϑκοπη φανεροὶ Ἵ ων πᾶσιν. ἔπεχε, σεαυτῷ (αι ΤῊ ἢ διδα- 

σκαλίᾳ. ϑλίμδρε αὐτοῖς" ἕρυτο )Ὁ ποιῶν καὶ σξαμηὸν στὺ σής Ω 

ὧν ἀκούοντας ̓Ου. Πρεσβυτέρῳ μη  λιπλήζης, 

δ λα πουραχοίλει ὡς πατέρα γεωτέροιρ, ὡς ἀδελφοι: ΠΣ 
βυτερας, ὡς μητέρα νεωτέρας, ὡς ἀδέλφας, ἐν παση ἁγνείᾳ. 

Χήρας ἴειμα τας ὀντως χήραξ' εἰ δὲ τις χήρᾳ τέκνα ἢ ἐκρϑνα 
2 
ὑχέ,μιαινϑουνέτω σαν ἌΚΞΘῊΥ γὸν ἰδὰον οἰκοῦν δσεξειν, καὶ ἀλοι--᾿ 

βας Χποδιδονα! Οις πυδϑηϑνοιρ' Ὅυτο Ὁ» ὄἄξίκωλον (δ᾽ Σστο- 

δεντον ἐ ἐνώπιον Ω: Θεοί. ἡ δ ὄντως χϑδϑι ῶ μεμονω μδυηή, ηλ- 

πιὴν ὦ ὶ τὸν Θεὸν ὁ τυεϑομμένει ταῖς δεήσεσι κα 1 ταις χυδοσευ-- 

χαὶς! νυκηὸς Καὶ ἡμέραφ᾽ ἡ δὲ «σωταλῶσο . ζῶσα τέθνηκε. 

κ, ταῦτα ραήωλε, ἵγοι δυ επιλητῆοι ὦσιν. Εἰ δὲ ὧςς ΝΠ] ἰδίων 

καὶ μαλιςοι Τὴ οἱ οἰκείων οὐ τσθϑνοει, τίω πίςιν ἦρνηται, κ ἐσιν 

ἀπίςου είρων. "Χήρα κατα λέγε τω μὴ ̓ ἔλαῆον ἐτῶν ἐδηονῆς 

γέ ονυα ἑνὸς λὐδρος γι, ἐν ἔργοις: καλοῖς μδρτυρουμδμν, εἰ 

ἐτεκνοΐ ὀφησεν, ΕἸ ἰ ὀξενοδδχήσεν, εἰ ἁγίων πῦδοις ὑνιλψεν, εἰ θλι- 

βομδύοιε. ἐπὴ ρκέσῷ, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῶ ἐπηκολούϑησεΝεω-- 

τέρας δὲ χήρας πουραιτοῦ " ὃ ὁ ΤΟΝ “γὼ κατα φρίευιάσωσι τ τὸ Χει- 

τοῦ, γαμεῖν ϑελοισιν, ἔχουσαι κρίμα, ὅτι ὦ ζσοοότίιυ πριν ἦϑε- 

τηοῦ ὧμα δὲ ὦ ϑργαι μουϑανοισί ὥῦθας ρχθμῆναι ταῖς οἰκίας" 

μόνον ̓ , δργαὶ, Σδλλα (αὶ ᾿ Φλύαροι Ὁ ἡ αἰκέροοι, λαιλοῦσοι ἴα 

μὴ ̓ δέοντα. βούλομαι οι γεώτερας γαμεῖν, τεκγολονειν, οἰκο-- 

δέαποτειν : μηδεμίαν ἀφορμζω διδόναι τυ Ὁ ἀὐτοοει δύῳ ἈΠ 

δδειας χάριν. ἦδο γα ἕενες ὀξευράποσειν ὀπιστ ω σωτανα. 

εἰ ἴες πιςος ἢ πιςὴ ἐχά χήρας, ἐπουρκείτω αὐτοῖς, "ἢ μη ̓ (αρφῶω 

«Α] 
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ἡ ὀκκλησία,, ἵνα ταῖς ὄντως “χήραις ἐπαιρκέση. Οἱ καλῶς χσδοε 
σώτες πρεσβύτεῤοι διπλῆς ἱεμυὴς ὐζιούσϑωσοιν, μάλιςα οἱ κο-- 

ὦ ' 9 --: Ἦ ε λο κυ δ΄ πιῶντες ὧν λόγῳ (ὃ διδασκωλίᾳ " λέγᾳ γὸ ἡ γρωφῆ, Βοιῶ ἀ- 
ον Ν Ι ο “] - 5» Ι Ἦὸ εοὸ 

λοῶώντα οὐ Φιμωσής" και, Αξιος ο ἐβγοῦτῆς τῷ μευ αὐτῷ. 
' ! [ λ ! 3 λ 3 ὶ 

Κατὰ πρεσίζυτερου κατήλοθ αν μὴ χὐραδέχου λιτὸς Εἰ μὴ 
5 ἢ βΩ . ε ) 3 
ὦ ι δυο ἡ σχολῶν μδρτύρῳν. Τοις ὡμδρτανοντας,ν ὠπίον πα-- 

; ΩΣ : ΓΙ ἢ ο Ι! ᾿ 
“πὺν ἐλέγχέ ̓ ἵγα Καὶ οἱ λοιποὶ φόζον ἐγχώοσι. δια ρτυρομαι ἐπ 

γῶπιον “Θεοῦ Κα Κυρίου σοί Χραςοί κ, τἧμ ὡμλέκτῶν ἀ[- 
ν ΩΞ Ι λ λ γέλων, ἵνα ταῦτα Φυλοίξης χῶξος χοδοκρίματος, μηδὲν σο!ι-- 

ων τ ) ν ! 3 [ 
ων Ὡ πρεϑσμλισιν ; ἐπ νυος (ᾳαχέως μηδέν! ὀἰλητιϑέ, μηδὲ 

κοινῶνει ὠμίδρπαης δλλοσθλαης . Σέαυτον ἀγνον τήρει . Μηκέτι 
ς 5.» 5] 3.2 ἢ τ Ι Ι ( Ν λ υδροπότει, διλλ οἰνῳ λίγ χρὼ δέον “ὃν ςομωχὸν (ου »ἡ ταῦ πυ-- 
κνας (φυ ἀοϑενείας . Τινῶν φωϑρῶπων αἱ ἀμίδρπαι χοδό δηλοῖ 
εἰσί χοδϑας θύσει εἰς κρίσιν, Ἱεσὶ δὲ κοι ἐπωκολουϑοῦσιν" αἷσω"-- 

χ ὶ λ 2 ! ] 9 Ν λγ] » πῶς 10 τὰ καλοὶ ἐργῶ χσδϑδηλοι ὅ 1, ἡ (ὦ ἄλλως ἔχοντα, κρυ-- 
(ΐμυ αι οὐ δριυ ται. Οσοι εἰσίν τοὺ ἔυγον δδυ λοι 
«ὧν ἰδίοις δεεασότοις ποίσῃς ἕεμῆς αὐζίοις ἡγείϑωσαν οἶνα μὴ ΝΣ 
ὄνομα Τῷ Θεοῦ (αὶ ἡ διδοισκωλία, βλασφημηται οἱ δὲ πιςοιὶ 
ἐγοντὸς δεασύτας, μυὴ κωταφρονείτω οΞ ὅτι ἀδελφοὶ εἰσιν δλλαὰ 
μάλλον δουλδυέτωσεοιν, ὅτι πιςοί εἰσι χὰ αἰγωπητοὶ οἱ τὴς ὄυεργε- 
σίας δυπιλομξαγόμϑροι , Ταῦτα, δισδυσγε ζο! πουρακαΐλει. 

Ὁ. Ὁ ὐναϑει υλδ Ι Ἄδα | Εἰ ίος ἑτεροδεσδισγεα,λει, χου! μυὴ χοϑ οσέρχεται ὑγιαμνοισι λό-- 
οοις Ὅις τῷ Κυρίου ἡ μὴμ Ἰησο Χοκςοῦ καὶ τὴ κατ δὐσέζειαν 
δισοισκολίᾳ, τετὺ Φωται, μηδὲν ὀψιςα μᾶνος δλλάνοσῶν τϑὰ 
ἕητή σής κ λοσομαγέας, οἷς ὧν γίνεται! ῷϑύνος, ἔρις, Θλασφη- 

Γ΄. ΣῪ το Εν -ὦ ν᾽ ͵ ᾽ μέα!,χτσύνοιο πονήρα!, πουραδιατοκξ αἱ διεφϑαρμϑύων 4- 
ϑρώπων ῷ νοι, (ΟῚ ἀπέςερημϑύων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων 
πορσμον (ἢ τίω ὀὐσεξειαν.ἐφίξασο Στὸ Τὴμ ζριούτων. Το; ἢ 
πορκσμὸς μέγας ἡ δὐσέξεια μ᾽ αὐταρκείας." οὐδὲν ΤῸ εἰση-- 
γέξκαι μδυ εἰς ῷ κόσζλον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ὀϊξενείριεῖν τι διωυάμθα. 
»᾽ Στο 3 

ἔχοντες Ὁ διαφο ας κὴ σκεποέσμλωτα, ζύτοις Φρχαοϑησομεϑα. 
οἱ  δουλόμϑυοι πλουτεῖν, ἐμιπίπῆοισιν εἰς πειροισμιὸν κοὶ παγί- 
δὰκ, ΚΟ] ὀχιϑυμίας πολλας δὼ οἥ τοὺς κὰ βλαζερας, αἵτινες βυ- 

Ι λ , ὃ » ᾽ ς ϑιζοισι «ὗν Δὐϑρώποιτεὶς ὀλέϑρον (ἢ ἀπωΐλειαν " ῥίζα γ.Ὁ πουΐ-- 

ιβ' 

-- ιδ 

1: δγαπαρα- 

χειξα). τ΄. 



“ἡμῶν. 9 

“,Ν 

ἵ τῆς οὐΤΏ ς 

ζωῆς.9 

ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ: ΤΊ ΜῸΟΘ. Αἴ ΘΟ ἢ 

τῶν τἶι κακῶν ὄξιν καὶ φιλαργυρία, ἴξτοι; ὀρελθμδοοι ἀπε- 

"πλανή,ϑησοιν Στὸ τὴς  πίρεως, Κα ἐ ἐαυτοις ̓ ὩἘ εὐπειραν ΠΑ ΑΙ ας 

πολλαῖς. Σὺ δὲ ὦ ἀύϑορπε τῳ Ὁ Θεοό, ταῦ τὸ Φεγε' δίωκε 

δὲ δικαιοσίώυίευ ,δσεξφαν, πὶ πίιν »ἀγαπην, κὑζοομονίευ, φδϑιο- 
τήτα " ̓ ἀγωνίζου ᾧ καλὸν ἀγῶνα, τῆς πίσεως, ὀιλο(οό τῆς 
αἰωνίου ζωης εἰ ἽἜ [ὦ καὶ ἐκλήϑης ναὶ ὡμολόγησοις πίω καλίιω 
ὁμολογίαν Ἴγωώπιον πολλῶν μδρτύρων. ̓ Παρᾳηήέλλω (οι ἐ-- 
νωπι(ζ πο Θεού ' ζωοποιοιιοτος ἴα πατα, ἴζς ̓ΧΕκεοά ἰησού 

Τ᾽ μδρτυρήσαντος ὄχι Πονπου ΓΊλούτου τίω καλίευ ὁ ὁμθλο- 
γίων, τηρῆσαι! σε τίει ἐντολίω ἀκσίλον͵ ἀνέπίλητῆον μέλοι τῆς 
δλιφανείας τ ΤΩ Κυρ ου μὴν ἴσοι Χοιροδ, [εὺ κοροις ἰδίοις 

δείξει" ὃ ̓ μαχαθαθ. καὶ μον(Θ’ δειυάςης ᾿ ὁ βασιλεις τὴν 

βασιλάμοντων, καὶ κύρκθυ. Τὴ κυφκόνοντων, δ μόνος ἔχων 

ἀϑανασίαν φως οἰκῶν ἀφσξόσιτον, “ὃν εἰδὲν οὐδεὶς ὦ ἀνϑρωπῶν, 

οὐδὲ ἰδῶ δαυ ται, ᾧ Ἰομη κοι κράτος αἰώνιον. ἀμίω. Τοῖς 
πλοισιοις ἐν τῷ γα αώνι, αϑράπελλε μη ̓ὑψηλοφρονῆν,᾿ μηῇ 

ἠλπικάέναι δὶ πλούτου ἀδολότητι, δλᾺ ον πῶ 5 Θεῳ τῷ ζωνπι, τῷ 

πουρέχοντι ἡ μιν ἤλοισίως πάντα εἰς δστολαυσιν " ἀγα ϑοερλειν, 

πλουτεῖν ὧν ἐραοις καλοῖς, δὐμεταδὸτοις ζῇ, κοινώνικοιῷ, “Σστο- 

ϑηισαυεῤζονταρ ἡ ἑαυτοῖς Ν᾽ μᾶμμον. καλὸν εἰς “ὁ μέλλον, ἵνα, οἾχι- 

λαάζξωνται τῆς αἰωνίου ζωης. ω Τιμόϑεε, γίω αὐνακαταϑ.- 

ὯΗν Φύλαιξον, ̓ ὀκσρεπομῆμος: τοῦ ̓ βεθήλοις κενοφωνίας, Καὶ 

ἀντιϑεσς τὴς ψευδωνύμου γώ σεως, ἰιὼ τινὲς ἐπαηελλόμδοοι 

«θὰ τί) πίςίν ἠςουγησοιν. Η χώρας γῳ πλ (οί. Αμίω. 

Πρὸς Τιμόϑεον χοδοότη ἐγράφη Στὸ Λαοδικείας, ἥτις ὅπ) μη- 
οπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανής. 

Εν σίχοις σλ. 

χρν σ΄ 
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΒΕΟΝ 
᾿διῦτερας ἐχιςολῆς. 

ΑΥ ΤῊ Ν ἔλεςέ πάλιν εἰπὲ Ρώμης"ἷξ δὲ πσοέφασις τῆς ἴλτοο- 
γαϑν, λῆς αὕτη. 1 σεουαποδο μησλβτων τῷ Παύλῳ καίτοι λφψούτων αὐτὸν, 

) βουλονῦρος αὐτὸς ὃ πύςολος ἐλϑεῖν Τιμοῦεον τωδὲς αὐηὸν : γραφᾳ “ἰὼ 
Ἄῷ δχιςολζω. καὶ προϑρηον μϑὰὼ σὴ κο νά ἑαυτὸν βμφημιογδύφν τῷ πε τῆς δύλα.- 

ἀν 5) 36". δεἰα;, καὶ τὴς ΤΥ ασοϑοόνων τῳ πίςεως ἔπειτα δυλοι ὅτι οἱ Φ᾽πὸ Ασίας, 
ὧγ 541 Φυοληος ῷ Ερμογνης, ἀπεφράφησὸμ αὐνηδν͵ ὁρῶν τες αὐτῳ ας αὑλυσάς, μόνῳ δὲ Ονη- 

᾿ σιφόρῳ εὗ πυρᾷ «σουδο), χὰ! ἴουτον ἐπεδέξατο ἐλϑῦγτα εἰς τίου Ῥωμέωυ, χαὶ πσοοσμεί- 
γωντα εἰὐτῳ. οὐ δα τΤἐλ)4 δὲ αὐτῷ παρω τεῖοϑαι ἄς μώρας ζμντησφς, “[ὰὶ Ὅ ΟΝ αὐεσεῶν ουνῶ- 
θα) μιούχας ; χαὶ ΟΡ Υ̓ μϑύαγος »ἡ Φιληηὸς οὕτως ὠκτραπέντες, ρέησὸμ πίω ὀδήθ4αν, 

᾿λέοοντες Ὁ ὀβεςασιν ἢ δὴ τερρνέναι, χα! τίνας δι ῥοϊζέποισι. μϑιλλον ὀζζυ παραγ αἰστῳ πσοοσέ-- 
χήν ἑαυτῳ χαὶ τῇ διδεωισκαλία , χαὶ εἰδέναι νδΔιὲ τὶ ἐν ἐοσχούτοις χαίροις ἔσονται ϑῴθρωτοι φι- 
λαύτοι, φιλήδονοι ἀκῷλλον ἢ Φιλόϑεοι. «οθλέποντα δεζαῦτα, ἀσφαλίζεχ, (οιὰ χαοιὰ͵ 

μή τὶς ὦ ξ αὐτῶν αὐπατη }ὴ .χϑὴ εἰς ζοὶ ἢ)» ὃ χαὶ εἰς πζοὺ πῶς διδεισκαλίας οἰκρίβαν πολλὰ 
πσοϑτρεν οἱ υϑρος αν ἐγ, ὦ σή μόρας ὧν χαιοϑν τὴς ὀῤαλύσεως αὐτο εἰγφῆναι, χαὶ μϑηῷ αστν-- 

᾿δέοϑαι ἢ εὗρτυρᾷν, οὐετείλατο αὐταὶ ἐλϑεῖν ασεὸς αὐτὸν ζουχέως κομίζοντα τὸν φαϊλόνζω καὶ 
δ βιθλία. παρήνεσε δὲ αἰντῳ νὰ Α λέξανοθρον 7; χαλκέα φυλαηεαϊ, ὡς πολλαὶ κοικοὶ ὐ)δὲι- 
ζαάϑυον αὐτο "χὸ οὗττω τελήοι τίου ἐχιςολζω, 

ΟΕ ὩΣ ΡΥ ΤΟΟΥ ΕἸΣΊ ΤΗΝ ΑὙΤΕΓ Ν 

ΤΙ δύποτε δύυτέραν γραφά ταρὲς αὐτὴν ἐχττολίω!, Εἶπεν ἐν τῇ τοοφτῃ, Ἐλπίζω 
ἐλθεῖν ασθός σε Θχίως"καὶ σέκ ἡδιυυηἢη ὠπελϑεῖν , ἤ δὴ γὸ κατείχετο αἰ “σὺ Νέρωνος. ἔδει 
δξευ δι) τὴς πειροισίας, γα μίκω πέμεαι, ὁμοῦ ωϑὲ ὃ μ ἐλϑεῖν τα μυϑουϑρον, ὁμοῦ 
δῈ Ἐχτέβωννύοντα χὺ ὧν Τιμόθεον, οὕτου τῇ Φροντίδὲ τὴς οκ κλήσιας ἐϊκεγρογικόται. 

ΚΕΦΙΑΟΛΑΤΆΑΣΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ Ἐπ Σ Ὺ Ὁ ΔΗ͂ Σ᾽ 
᾿" Ἦ - δ ὔ 1! ᾿ δ“ ς ο ] 4 Ὶ Π Ι 

! » ! ς᾽ .! ᾿Ὶ [Ω] ἢ γε ᾿Ὶ ! ᾿ ή ἵ ᾽ ω ᾽ ! ρὲ πον τῇ χώφατι ἐν ἡ ᾧ αὐτὸς, Φήσι, δαχορτερᾳ πωλῶν. Τρόρβησις ὥρα κακίας αὐθρωπῶων πλεοναζόσης, ἀπατηλὴς ἐ- ͵ὔ λ . Ἶ εν Ι ͵ ! ! β΄ ἵπερὰ ὧ δημοζούσης μιετα δόσεως  )κίων δογμάτων. λέγχοφδνης. : Ι ἣ ᾿ Ἶ ἢ πϑξ ἢ Ι ΩΣ) -“» ν , ᾿ « ’ ΞΙΣ , “ ,» ε 
᾿ ἸροΣ ἀφρόνπσος ὦν τίνι βιῳ πολιτειας ὅπι τῶςς ἀπογοις 1 βοζοπὴ Φ' ἑαυτοι μμσεως ὑξεναντίας Τῆς φαύλοις ἐγ. ζ ἄφες. 

πακοὴ Θεοί. 
! πούς “΄"ὕ ν᾿ - “΄γ,,γ. " - ΠΗἢ ι ' Φ ιν ἢ ἢ ἢ ͵ ἢ Περαῷ ἐν ρας πίσεως κ, σθμονης ἐ τ ἐλπίδι ζωῆς. ΓΈρα ΔῊ καινοτοιίησαν των, δὶς αν πτατ!ει τὸν Τ᾽ μόϑεογ. ἢ ὔ δ ἢ ω- 7 δε, , ) 4 ΩΝ ε “" ! ς Ι 4 ᾿ . ͵ ε ΓΈρα ορῆης δρευϊδπεσκαλίας , καὶ βίου κα, )αροίῖ εἰρίουικοί;, 4. Τρ τῆς ἑαυτὰ μελλουσῆς ἀγαλυσεως, ὅλ! σδὸξῃ α]ωνίῳ. θ 

' ' 
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ΑΨ ΝᾺ ΟΝ ζς 
ΤᾺ Νὴ 

ΟΣ ΤΙΜΟΘΕ 
ΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

ὌΣΣΕ ΑΥ̓ΛΟΣ δ υπύςολος ἴησοῦ Χραςού 
σῇ κα δια ϑελήματος Θεοΐ, κατ' ἐπαπελίαν 

ΝᾺ ζωῆς τῆς ὃν Χραςῶ Ἰησοδ, Τιμόϑεῳ ἀ- 
ζ νὰ γαπητῷ τέκνῳ, χέθας, ἔλεος εἰρζευ α--- 

δ πὸ Θεοὺ παΐος, ΚΑΙ Χριςού Ιησου ζύ 

ΣΝ {{. Κυρίου ἱἐμὴ)ν ̓ Χαριν ἔχω τῷ Θεῴ, 

Θχζϑ ᾧ λοαιτρόψω Σστο᾿ χσοϑυθνων ὃν καϑα- 

κωὴ 

γος (ου Ω- δακρύων, ἥ ὦ χαραῖς πληρωϑῶ, ,ἰπουμνησιν λαμᾷξά- 

γῶν τῆς ὧν σοὶ ἀγυποκρίτου πίςεως, ἥτις ὀνωχμσε χσϑϑοτον ἐν τῇ 
Ι ᾿, λ» Ι ἤρδυ ! ν τ 

μαμμη (ου Λωϊσε χοὶ τῇ μη τά σοὺ Ἐὐνείνη, πέπεισμαι δὲ ὅτι 
᾿ ΄ ν εἰ .5.Γ1} ω ] ὶ ᾽ ΤΩΝ Ι 

ῶ . ϑ,: Δι ἩΟΘΜΝ ΠΟΜΜΑΙ ΙΘΕ σε ἀὐαζωπυρειν ἊἜ χα- 

ρίσμνω ὅ Θεού. ὃ ὄξην ἂν σοὶ δια τῆς ὠπιϑέσεως ἢ γφρων μου" 

οὐ “Ὁ ἐδζωνεν ἡ μὰν ὁ Θεὸς πνέμα δφλίας, δλλὰ δωωάμεως "0 

ἀγάπης » συφρονισμιοό. μή οῦ ἐπυιφέωθης ἣΝ μδρτυριον ἥ' 

οὐ ἡ ὶ ἐμιὲ (Ὁ δὲ ἰχοΐ, δλλὰ συϊιωκοπο Κυρίου ἡμμ, μηδὲ ἐμέ σμμιον αὐπὴο, ά συ πὰ μ 

Α)ΉσΟΥ τῷ δὐατελίω κτ' δὰ μάν Θεοΐύ Τῷ σώσωντος ἴ μας, οι 
ο ; Αγ δ, τὴς δ τα δν 2] ἘΝ σου πα, 
καλέσαντος Κλήῆσ4 αγίῳ, 5 κ᾿ (ᾳ ἐβγῶ ἡμῶν, λα κατ᾽ ἰδίων 

ρυ ἮΝ “Ἂν 4 ο λ 

χοοόϑεσιν (9) χάριν πίω δοϑεῖσον ἡμῖν ον Χριςω ἰυσοΐ ζῦθ9 
5... “ τὰ ως ὧν ᾽ Ι : 

ὑγῶν αἰωνίων, Φανερωϑείσοιν 5 νὼ διὰ τὴς δ ιφανείας τοῦ 
Ὁ : 4 Ι λ “ΝΣ 

στυ τη ρί(Θ» ἐμὴμ ἴησοΐ Χρισοῦ, Σ κατα β)ιτοντοβ μὴ ῴ σανα;-- 

τον. Φωΐεσαντος δὲ ζωΐωω Καὶ ἀφϑαρσίαν δια ὦ εὐαελίου: 
» Θἡ 92 : 2 Ι 3 » 

εἰς ὃ ἐτέϑέω ἔγω κηρυξ Καὶ δυστόςολος κ, δισδυσλωλος ἐθνών" δι 
Ω 9 ως ς.ϑ 522 3 Ι! “" ὌΝ 

[ει αὐτίαν κυ] Ταῦτα ποθῶ » λ δκ ἐπαμψφαμομοι" εὐδία ) ᾧ 
ς 3 λ Ἧς 

πεπίςευκα, (Ὁ πέπεισμαι ὅτι δευυωτὸς 11 τί φροαιϑήκην μου 
5.» 5 ε ς ! 2} « 

φυλάξαι; εἰς ἐκείψίω τίω ἡμέρων. χανοτυπώσιν ἐχέ υγιωνον-- 
Ὁ 9. ᾽ 9 [ 2 Ι ΩΣ 

ΤΟΥ λόγων ὧν ποῦρ ἐμι96 ἠκουσοις ον πίςῃ Καὶ ἀγωπη τῇ ἐν Χρι- 

ρθε Η.:. 

πραΐξ, κβ.Α 
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114 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

σζυ  ὑνσυ. Τίω καλίω αὔρακαταϑήκην φύλαξον δια πνάΐμα.- 

τὸς γε ω ὡνοικοιυ τος ἐν ἡ ἧμιν. Οἰδὰς ὥτο, ὅτι  ἀπερρα φη- 

σαν μι ποῦτες ὩΣ ΡΣ ἢ Ασίᾳ, ὧν ἴς Φύ ος Χο ̓ ἐρμοϑβης. 

Δωη ἐλέος ὁ Κύξιος τῷ Ονησιφοὸ Ἢ οἴκῶ, ὅτι πολλάκις με ἀνέ- 

ψυξε καὶ ὃ Σ ἀλισίν μου δκ ἐπηφαιυϑη, δ τὰ βυομδρος ς ἂν ῥω-- 

μη, σπουδαιότερον ἐζήτησε τ Ἂ ὧρε' δῷ ὐπὸ ὁ ϑ Κύρκος δυ-- 

ρΡΕΙν ὑλεος ὥρα Κυρου ὧν ὑκαεήν τῇ ἡμέρα" καὶ δι ὅσοι ἐν Εφέ- 
σίυ διηκόνησε, ς ἐλίεον συ ἐγινωσκάς. Σὺ οιὦ τέκνον μὅ, 

ἐνδωωυαμοδ Ψ τῇ χάθατι τὴ ἐν ΧοαΑςῶ ἴησοΐ ΤῸ ἃ ἀκουσας 

ΤΡ  ἐμού δια πολλώὼν μδρτύρων, Ταῦτα πα ροίϑου πίσοῖς δ-- 

ϑεθόποις, δϊτινές ἱκανοὶ ὦ Ἴ16] Καὶ ἑτέροις διδδιξαι. Σὺ οἱ κα-- 

κοἾ Το ϑΉσον ῶς καλὸς ςραϊεωτης ἰησοΐ Κοκςού. Οὐδεὶς σα 

Ἰωόμδ» ἐμιπλύκεται Ἴαις τὰ 7 βίου χροιγματείαις, ἵνα, τῷ 

ΡΝ 'σουνῖαε Σρέσῃ. ἐὰν δὲ Ω ἀθλη 1... ο σεφανουται ἐμ 

μη νομίμως ἀθλήσῃ. "ὃν κοπιῶντο γεώρηον δε θόρον τ 

καρπων μεταλαμβανφ. Νόει ἃ λέγω: δῶν γα σοι ὁ Κύρκος 

σίδυεσιν ὧν πᾶσι. Μνημόνδυε ἰησοιΐ ΧΚΟΑςον ἐγηγερμδυ ον κι γε- 

κρῶν κι ασέρματος Δαᾷὶ σὴ, τὶ Ὁ ὸ δ ατέλιον μου, ἐν ᾧ κακο-- 

πωϑῶ μέχξα δεσμῶν, ὡς κακουροος᾿ τ ροὶ 0 ὁ λόγος ῬἰΘεο οὐ 

δέδεται, διὰ ζὁπ παῦτα χπομῆθω διὰ (ὅν ὀκλεκτοιρ, ἥα ̓ 

αὐηοὶ σίοτηρῥας τύχωσι Φ ὦν Χριςω " Ἰησοῦ, μῷ τὶ δόξης αἰωνίου. 

Γιςος ὁ λθλρρ' ΕἸ ἜΝ ἐπ σελ τνμαι συξισομδρ εἰ ὑ-- 

πουϑμομϑυ, Κοα Ι συμ ασιλεύσομδι "᾿ εἰ [ ϑργούμεϑα, καᾷάκεινος 

ϑρνησξ ἡ ἡμας᾽ ̓εἰἀπιοῦμδυ, ἐκκίγος πιςὸς μδυει, ϑρνησαα᾽ 

ἑαυτὸν ῳ ἐ διιύάται. Ταῦτα υὑπομίμνησκε δια μΣρτυρόμδμος 

ἐνώπιον Τῷ Κυρίου, μη λο )ϑμαχειν εἰς δὲν ρίήσιμον, ὅι κΚα-- 

τας Οη ἡ Τὴ. ἀκουόντων. Σπουόδισον σεαυτὸν δόκαμον ΤΠ ΕΦΣ 

σἩσταλ΄ τω Ὁ Θεῳ οὐργατέωυ ἀὐεποα ιυτον, ὀρϑοτομμοιιοτα ζῷ λό-- 

29} τῆς δληϑείας. Τας δὲ βεζη λοις κενοφωνίας αἰ ίςεισο᾽ .4- 

πὶ πλέει » ταθϑκονψοισίν ἀσεβείας, καὶ ; λόγος. αὐτῶν ὡς 

γαΐγραμα γομίω ἕξει,ὦ ὧν δ ν Ὑμδϑαμς ΤΟΙ ̓Φιλητος, δίζινες 

«δα τίω ἀλήϑέαν ἠσοχρίσειν, λέρρήῖες τίω ὀϑάςεσιν δ γε)9- 
γέναι, καὶ λὐαπρέποισί πίω ἕενων πίσιν "ὁ ὁ μδρτοι σέρεος ϑεμέ- 

λιος τὸ ἢ Θερό ὃ ἐΦΉΚΑΥ ἔχων τω σφε )ῖδα, Ἰαυτίωυ, ἔγνω Κύ- 
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ἹΤΡΟΌΣΟΙ ΜΘ ΒΒ. ᾿ 
δος οὖν ὄντα αὐτοῦ. οἾΟΙ Ιλ πορήτω πὸ ἀδικίας παῖς, ὃ ὀνομά- 

ζων ἃ ΩὉ ὄνομα 'Χραςοί᾽, Ἐν μεγαλῃ 5 οἰκίᾳ; ΟΣ ἐρι μόνον σκδι)η 
λβύσει ΑΙ ᾿ ϑργυρα,δλλα Ἵ ἡ ξύλινα Καὶ ὀφρακινα' Ὁ οὺ μὃ εἰς 
ειμίω, εἷ δὲ εἰς ἀτιμίαν. ἐὼν οἰ τις ὀκκαϑαρῃ ἑαυτὸν δυτὸ ζου.-- 
τῶν οἔφουι σκόνος εἰ εἰς ζεμζω ἡγιασμένον, Χο Δἴχφικον Τῷ Ὁ δεασὸ- 
ΓΟ εἰς πῶν ἐροον ἀγαϑονή ἡτοιμασμένον. Τας δὲ γεωτερακας ἡ 
πιϑυμίας Φεῦγε: δίωκε ἢ ἡ δικωοσέιυίευ, πίςιν, ἀγάπην, εἰρή-- 
νίευ" μ ἕω ὀλικαλουμδρων ζῷ Κύδμον ὠκ καϑερας ἘΠΕ 
δίας. Πὰς δὲ μωρας κοι [ ἀπαιδεύτοις ζυτήσης Φῇραιτό, εἰδεοὺς 
ὅτι ϑγυνῶσι μαχαξ᾽ δὸυλον δὲ Κυδάου οὐ δεῖ μαχεῦϑαι, ΣΝ ἡ- Ἴ 
πον ἐῃ ΟΣ παύτας, δεοθοα κε εκὸν »δὐεξίκακον, οΨ πυξοι ότηπι 
παιδούονται (ὅν: Σ ἀώμοναπυθενδ ει; μήποτε δῶ αὐτοῖς ὁ Θεὸς 

μετανοιαν εἰς ὀλίγνωσιν δληϑείας, καί ἀὐανήνψωσιν ὧκ τῆς ΤῈ 
διαβόλου παγίδος, ἐξωγρημδροι ἕω ἀμ, εἰς ἐκείνου ϑ.- 

1 ΠΠπ ὝΤουτο: ὃ γίνωσκε, ὅτι ων ἐσμούταις ἡμέραις ἐγ-- 

κήσονται κομροὶ “πες Γἐθονται “ὁ οἱ οἱ δύ ϑρορῆοι Φίλαυτοι, Φι- 

λαῖργυροι, δλαζόνες, ὑπερήφανοι, Θλοίσφημοι, σϑνευσιν ἅπτει-- 

ϑεὶς νἄχοίθάφοι; ἀγόσιοι »ὠςορλρι. ἀσσονδοι, διάξολοι, ἀ »ἀκρώτεῖς, 

ὀἀὐήμεροι, ἀφιλαίγαιϑοι, πὐϑϑδὸται ιατερπετῶς͵ τετυφω μοι 

Φιλήδενοι μάλλον ἥ ̓φιλόϑεοι, πος μ9 ρῴωσιν εὐσεβείας, δ 

δὲ δασαμων αὐτῆς ἱέρνημδιοι. Και Ὁ ὑτοις δτοτρέπου᾽ ὧμ ζύ- 

“τὺν γαρ εἰσιν Ω ἐνδεω οντες εἰς τας οἰκίας, " αἰχμαλωῖεύον- 

β τες ζα γαιυαμεοίρα σεσιορόυμδυα, ἁμδρῖεαις, ἀγόμδμα ὄχι. 

ϑυμίαις ποικίλαις, παϑτοτε μανϑαίνοντοι, χα ̓μηδεπαῖε εἰ ἔς ἐἾι.- 

γγῶωσιν δληϑείας ἔλϑειν δαυάμδια. ον ὅθπον ὃ [αγνῆς Ὁ ἴαμ 

θρης Δὐτέρησοιν Μοωὺῦύσε!, οὕτως Κ2"} οὗτο! ἀνϑίςαιψται τὴ ἀλης 
λ Ὁ 

ϑείᾳ δι ϑρθοστοι κατεφϑορμόμοι ῷ γοῦ υ, ἀδόκιμοι Ἷν πὶ- 

σίν " ΝᾺ ου  χαϑϑκόψψοισίνς ὁ] πλεῖ. ΐ ΝΣ ἐμδι6 αὐτῶν ἐκ 

Ζ' δῆλος Ὁ ἔρο πῶσιν. ὡὡς Κα αὶ ἐκείνων ἔγβυετο. Σὺ ̓  πουρηκολές 

ϑηκας μου: Τῇ ἢ διδασκαλίᾳ, Τῇ ἀγωγη, τὴ ἡ χυδοϑέσή, ΤῊ ἢ πίςῳ, τῇ 

μακροϑυμίᾳ, τὴ ἀγάπῃ, τὴ αἰ χυθμλονη, ἴοις διωγμοῖς, γς πο-- 
ϑημασιν, δα μοι ἔγμετο ὃν Αὐϊεοχείᾳ, ων ἱκονίῳ, ὧν Λύρροις' 

δῖοι τ μοι,  ὑπηνείκοι καὶ ἐ ὧκ ποτῶν με εβ ῥύσουτο ὃ Κύριος. 

Καὶ πάντες ὃ (ὦ ϑελοντες εὐσεξως ζίως ὧψ Χρισω Ἰησοῦ. διω- 
Η..1.. 

χρὺ γ,, 

ἃ. Κυριαν ἢ 

αι Τικ.α.Α, 

ᾧ 2.8 
ἀτ.γ.1} 

ἐἰ.Ὑ μ.οἢ Α͂ 

β «7 1.γ.Ὰ 

Ἰούδα, Ζ 

Ἐξοο). 2.8 

ΤΠ 



πόδ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Δ θήσονται" πονηροί ; δὲ λύϑρθοποι καὶ γϑήητες αξοκόνψψοισιν ἰχὶ 

η χειρίῷ, πλανῶντες (ὃ πλανωμδγοι. Σὺ δὲ ἐμδυε ον οἷς ὦμα- 

ες Χο , ληςωϑος, εἰδὼς αὐρα Τίνος ἔ ἐμακσες. καὶ ὅτι Στὸ βρέ- 

Φοις αὶ ἱεροὶ )θάμματα οἰδὰς, ΘΟ δαυαμδυὰ σέ (φίσαι εἰ τ 

στυτηριίαν, διὰ πὶ ἌΣΩΣ Φ ον Χραςῶ "σού." πασα γθαΦ᾽ ϑεό-- 

πνόυςος, ὠφέλι μος τδϑς διδασκαλίαν, τϑθς ὑλεξγον, πρὸς 
ἐπανόρϑωσιν, χοὸς πο δείαν. τίωυ οΨ δικαιοσίωῃ, ἵνα ἀγρίμος ἡ 
ὁ ῷ Θεξ λύϑοθοπος, σσϑθς παν ἔργον ἀγαϑον ὀξηβίισμεέ ἐνος. β 

ἄν. οἷν Διαμὸρ μδρτύρομαι οὦΨ ̓ ἔγω ὃν ὠπιον “Ὁ Θεοό. ΚΩΩ, ἡ τοῦ Κυρίου ἢ κεβ 

ἱησοὰ Χραςοὐ ἐὶ Τ' μδγοντος κρίψειν ζῶντας (α! γέκροιξ κτ' τι ἐ - β 

ἐμβινίαὶ αὐτοῦ και 'πίω βασιλείαν αὐὑποΐ κῶν Ὁ (Ὁ »ὁ- 
“»"; ̓ οἰ ιςηϑι δὐκα!ρως ἀκαίρως, ἐλεγξον, οἰλιπίμεουν, ΕῸΝ ἥὔ Θεού. ἢ 
κάλεσον ων ποίσῃ  μακροϑυμίᾳ Ὁ ἡ διδδχη᾽ ἔςοω Ὑ» καιρὸς ὃ ὁΤέ 
τῆς ὑγιαινούσης ̓ διδδασκαυλίας ὃ ἐκ ἀνέξονται, λα Ὰ το δ. "εἰπωιὶ,ἡ 

ΕῚ πιϑυμίας τας ἰδίας ὁ ἑαυτοῖς ὠισευ ρδυίθισι διδασκάλοις κνηϑύ--: 

ἄρον τς μϑυοιτίω ἀκοίμο, Φ το μδὺ τῆς δληϑείας ἡ Υ ̓ἀκοίεω Σποςρέ- 
β ψουσιν, δι δὲ ὧν μύϑοις ὠμιχραυπήσονται. Σὺ ο νηφε ὧν πα-- 
Β σι, κακοποιϑησον, ἐρρον ποΐη(ον Δ᾽ ατελιςού, τίω διακονίαν (υ 

πληροζφόρησον. ἔγω ̓γὰ ἤδν ν ασένδομα!, Ὁ ὁ 0 καιρὸς Φἐ ᾿ἐμης θ 

Δὐύωλύσεως ἐφέρηρε. : ἀγώνα γὃν καλθὶ ἐγωνισικαι, δρό- 
“μον τετολεέχαι τω πίσιν τέηρηκα" λοιπὸν »δπόκειται ἐπι: ὁ Φ' δὲ- 
καιοσίλνης ρέφανος, ὃν ποδοσα μοι ὸ Κύρμος ὧν ἐκείνῃ τῇ ἰ{-- 
μέρᾳ ὃ δίκοηος κριτής᾽ οὐ μόνον δὲ ἐ ἐμοὶ. λα Κα πασι Ὅς ἡ η- 

γαπηκόσι πίω ὀιφανφαν ΕΣ Σπούσαίον ἐλϑεὶν χῦϑθς με 

(λέως: 'Δημας γα Με ἐβκατέλιπεν, ἀγαπήσεις ̓  γω αἰῶνα, 

Ω ἐπορεύϑη εἰς Θέεασοι λον μην" Κρήσκης εἰς Γαλαπαν, Τίτος ςς 

ἸΚελιλυὰ Γ᾿ Ἀελμάβαν; “Λουκᾶς ὅξι μόνος ὅκα Ξ ἐμιοό. Μαρκον δυα,λα-- 

βωνά αϑέ μῳ “ σεαυτοῦ "ἐ ἐς γα μοι εὔγφηςος εἰς διακονίαν" Τυ- 
χρκὸν. δὲ ἀπέρηλα, εἰς ἐφείν. Ὧ Φαιλόνίωυ ὃ ΟΥ̓ ἀπέλιπον ἐν 
Τρωαδι ὥρα Κάρπω, ἐργϑ μϑρος Φέρε, ΠΟ βιξῖω, μάλισει 
ταῦ ὁ μεμξ ροίνας. Αλέ αγόρορ ὃ 0 ΑΛΆΧΕΙ πολλά μοι καχα ἐμέ 
δείξατο. “δυτοδη ὐπὸ ὁ 0 Κύριος ἐν "αἴ Ἰ) αὐποί. ὃ ΟΥ ᾿ σὺ ι ὄἐἰποδωσφ.., 

Φυλαίατου. λίαν ὃ ἀνϑέςηναε Ὅς ἡμετέροις λθρρις. Εἰ Τῇ πρω-- 
ἢ μου τολογίᾳ ἐδείς μοι συμυπουρεγυετο δλλα πούτες "με ἐξ. 

βιῖετια. Δ 
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κα τέλιπον᾿ μη αὐτοῖς λογιεϑείη" ̓  ̓ Κύρός μοι “νέκη,δ ἐ ἐνε- Η 

δωωάμωσε ΜΈ, ἵγω δὲ ἐμοῦ Ν κήρυγμα πληροφορηϑῃ, καὶ ὡ- 

κούσῃ ποτα ᾷ ἔθνη" ̓ΚΟῚ ἐῤῥυώίω ς ομ σθματος ύοντος, ῥύ- 

σεται Ἂν ὁ Κύριος διτὸ παντὸς ἐρρρυ πονηροῦ, Ω σωσὲ εἰς πίω 

βασιλείαν αὐτοῦ πίω. ἐπουρφίνι(), ῷ ή  δὺξα εἰ εἰς ζῶν: αἰωνας᾿ 
" Πρίσκιλλαν. ὦ Τὴν αἰωνων. ἀμίω. Αασασαι ἀριῤ ἐν δ καὶ Ακύλανὴ Ἣν Κεφ.α.Δ 

νησιφόρου οἰζον. ἕραςος ἐμεινέν οΨ Κοράνθω" Τρόφημον δὲ 

ἐπέλιπον ον Μιλήτω ἀοϑενοιυτα" ασουδαίον τὲ όμωνος 

ἔλϑειν. ᾿Αασαξεται σέ Εὐξουλος, ΚΟ ΠΠΠούδες, ΛΘ», και 
Κλαυδία,, καὶ [Ω ἀδελφοὶ παΐτες . Ὁ Κύομος ἴησοις Χριρὺς 
μές πνώματος Ου. [ὁ χαίοας μθ᾽ ὑμμ. Αμίω. 

Πρὸς Τιμόϑεον δευτέρᾳ, τῆς 'ς ΕΦε σίων ἐκ ὀκκλησίας φσεῦῦτον 
»-7.-22 με 00: οἰ ίσκοπον γήροτονηϑέντα, ἐλράφη Στὸ ῥωμης, ὅτε ὡκ 
3.222 ρέῃ ὍΝ ρας ὁ οντ 

ερϑέφη (τὸ κ᾽’. , δευτέρου περ εὶ ἐρορος τῷ Καίσουρι Νέρῳνι. 
“ ΦΈΡ ΕΣ δ: 

Ἐπ ν. 8. ΤῊ; ται ρευ τοί ο σ' Ἐν εἴχοις ρο ρέων γι Σὰ ΡΖ ἿᾺ 93. :α 3 τ Ἐ ΥΣ Φ ΙΕ Ὁ γχξξ. “-- τὖ΄΄. 

ς στίλυν. ἐε 4 κεν ἐπ ἜΘ  ΘσσΞ. 
ὙΠΟΘΈΣΤΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΤΥ ΟΝ 

Ὀχιςολης. 

ΠΘΑΥΤΗΝ ὕχιφολ δπο ς Νικοπολέωρ, ἔχει ΓᾺΡ πρε χείμαζον. κα ἤ 

γξϑοῖς δι σεήφασις τὴς ὄχιςολὴς αὕτη. Εἷς νϑὲ πίω Κρητέων οἰπέλιπε ὧν 

ὗν, Τίων, ἵνα κα πόλινκαιτα φήσῃ κληρλκουξ . ποχχῶν δὲ ὄντων ἐκεῖ τω ὅχι-- 
᾿ς κ᾿ χήεριύπων πξηφασή ζ,.(} γόμου οἰπαῖαν ζοις λφοῖς, μαϑὼν ὁ Παῦ- 

ξεν 5 λος γφα φᾷ χρὴ σσοῦτον υϑὰὲ ἀ λαρισῶν τὼ Θεῳ δζρὶ τίω εἰτε δὐλαῦφαν, 

σημαήν πσὸὲ -» Προς πίοι μ᾿ δ νεωτέραν δ!) 9 ὌΝ δξ αἰαῖνος ὅτοι κοίοϑαι χφ) ) ἐπητ[έλϑαι 

“οὶ τῷ ΤΠ ΕΥΞ ἔπειτα (ἰδὲ τῆς καταςάσεως “ἣν κληρικὰν χαὴ ἴου τον διδαίσκ, 

πῶς χρὴ ὁποίους ἀύδθιὶ 4) δῈ!. αὶ ἔχετί κὰν δὲ ἐντέγλεται αὐτῷ ἴοις ὀὠτιλέορυσι τῇ ὑγιαι- 

γούσῃ πίς(, μάλιςα δεΐζοις ἐκ φὐϑ πο μῆς εἰδέναι πε ζους Κρηζ, ὅτὶ Ἔλρηϑι εἰσιν χούζου- 

σιν ἜΣ ΟΟΣ διδαίξας δὲ πδρταΐᾳ βρώματα καϑειρᾷὶ ἐϊ) ζοις καλουρϑι, καὶ ὁποίας 41) δὲῖ 

(ὲ «ρεσξύτιδας ἴ ὀφφλουσας σωφρονίζῳν γέας, πῆρα νᾷ πτῶς δεῖ ὺ δουλους ζοῖς ἰδίοις 

δεασύταις ὑπηρετεῖν. χρὴ πέλος αὐτσομϑησαις ὁτὶ ἰξ ΩΣ ὠτῆρϑς γϑρις οὐ ἐξ ἔργων ἥμας 
ἐδικομωσὲν, δολ ἃ πῇ ἰδίᾳ ΠΡ ας χρὴ τα γἱείλας νομιχας μφῖχας ὀχτρέπεαζ, 

ὡς λύαιαειύπους οὔσας, δηλοι 1 αὐτῶ, κμῷ ν: πέμψαι “σθϑς αὐτὸν ̓Αρτεμὸρ. ὸ ἵνα. ἔλθη τε 

αὐτο. οὐετείλᾳ το τε αὐτῶ ὦ ὡς ΤῈ δεδούσκᾳν χαὶ ζοις αὐτῷ ̓καλαΐν ἔ ἐργῶν πυδϑίςαοϑαι, χρὴ οὕ- 

τως πελήοϊ τζοὺ ᾿χιςολίω. 

Η.11, 



-. τ 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ὃ ΤὙΥΤῸ Σ λαιυ μοίσιὸς ηἧς ζιῶ μαϑυητὴς τῷ Παύλου, δλχίσκοπος δὲ τὴς ΤΩΣ 
μμεγίφηρ οὔσης ἀρ βω οἰ «σὺ υ Κ΄ Τίαρλου. ἐπετέραπῆο. δὲ ΟΣ οἰ χο’ αὐ: ̓ χισχοποις 

69 τονῆσαι. γφάφων: ἢ ἑλώῳ ο "Παῦλος, μφλλον -Ψ οἰδεία ζώ. ιἀδωμοῦ γ πειρφσμαν αἰ. 
ΣΕ", 

Φσποτείνεται δὲ ἡ τσδὴς Ἰεδοιους κα ἡὶ χιςολή. οοφτη δὲ αὑτὴ Σ ασϑϑς Τιμόθεον μᾶχλον ὅθ γν. 

ἘΕΤΑ ΧΑ ΑΗ Σ ΑΎΤΗ Ξ ἜΠΙΣΤΟ ΔῊ Σ. 
ψῳ 

α' ΤΈερὰ διδασκαίλων δχιτηδείων εἰς διακογίαν, καὶ ἔλεγχον ἐἀ- Περὶ δούλων, ἧς αὖ καὶ αὐτοὶ «ἦ Κοκεοῦ χοίρατος αἴξίως δου-- 
ὰ πειϑῶνγ. λδυοιεν. 

᾿ β' Κατὰ Δ σρκικας κοϑαρσής φρεσβϑυοντων,  α] τῷ πνδυ- Περὶ δῤχόντων συ ταγῖῆς πρεπούσης Τῇ ὅλιεικείᾳ δ᾽ Χραςού. 

ματικὴς δρετῇ ς. Ταραϊνεσις, αἰδὰὶ 5 ἐκκλίνειν Ὅις ἐρκεϊκοις ζητητας. 
! ε [.] ἴω] 93 - « 

Ὗ Παραινέσης, ας δὲ! σαραγγεῖν ΚΟ ἡλικίαν ἑκοςω. 

Ὦ ΣΤ ῳ." ζ τ᾿ 
ἃ γ᾿ 4 τὰ Ν »εᾷ τᾧ 

Η πρὸς πος ΕΠΙΣΤΟ. 

Ἄ.ΕΙ  -ΑἈΑὙΣΑΓΌ Υ. 

δ Στ ΑΥ̓ΛΟΣ δουλος Θεού. ̓Σστάςολος δὲ 

Ὑ δίς ἴησοΐ Χραςού κτ' ῳ πίον ΤΣ ἘΝ 

ἕξ νὰ Ρ ἡ οὐχί γνωσιν δληϑείας δ κατ ΣΙ; 
ὶ ἐπὶ ἐλπί δὲ ζωῆς αἰωνίου, ἰὼ ἐπηήει Εἰ λοι-- 

Ἴ τὴ 5 ἡ 70 0 ὠνψευδὸς Θεὸς" “69 Δβόνων αμω-- 

ἀ.πετ.α. Δ Ξθϑδ ὰ γίων , ἐφανέρωσε δὲ καίροις ἰδίοις (0 
, ες ΣΌΣ ον λόρον αὐτοῦ, ὧν κηρύγμμωπ᾿ ὃ ὠιςεύ- 

ϑίω ἊΝ κατ δηιταγίω τ ΤὉ σωτῆρί» ἡμὴμ Θεού, Τίτω γνη-- 
σίῳ τέκνῳ ́ῷῳ Τὶ χοιγίευ πίοίν “χέρας, ἔλεος εἰρίμυη Στὸ Θεοΐ τως 

Β τὰ αὶ "Ὁ Κυρίς 1ηοδ Χριροῦ 5 5 σιυτήρος πὴ Τούτου χάθαν 
ΠΝ κατέλιπον σέ ον Κρήτῃ, ὕα λείποντα οὐ πι διορϑωση, κὰ 70 Χα-- 

αΤιμ.γ.Ὰ ( -ςἡσης κτ' μι πόλιν πρεσβυτέροιρ, ὡς ἔγω Θι δεταξάμίωυ "ἐπε 
δὴν ἀυέβρληπος, μιας γαυαικὸς δυήρ," τέκνα ἐχων πιςεῖ, μη ἐν 
κουτηλορίᾳ ἀσωτίας, ἢ ἀνυπότακτι. δὲ! ἊΣ ὀὔίσκοπον ἀνέ 
γλήτον ζ), ὡς Θεοό οἱ οἰκονόμοι, μη ̓ αὐϑαδῃ ἐμ ὀργίλον. μυὴ σχῶ ρ- 

Γ ον ον, μϑη πλήκτέωυ, μα αἰφξοχερδι᾿ λα ἐν τα λτμα 
γασον, σιυφρονα, δίκαιον, ὃ Οσ!οΥ οἰϊκρατι, Δὐτεχόμϑυ( “ὦ τὸ κι 
ἔχον πιςοῦ λόχου, ἵνα, δεωυατὸς ἡ ἢ Ὁ χρακαλέιν ον τῇ ἦι. 

δέω αὐδον ἐμὰ κα. ,..χτ 

" ᾿ Ψ 3 

Α ! 
Ι αἰλρολοηργ 
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δωσμαλίᾳ, τὴ Τὴ ὑμαμνούση, καὶ (ὗν: ὀὐτιλέλονταςρ ἐλέβαν.. 

“. β΄ Ἑἰσὶ δι πολλοι Ὁ ἀνυποταικτοι, ματαιολόποι ὼ φρθαπ- 

ΤΩΙ; μάλιςει οἱ ὡκ αὐἰϑατομής, Π ; δὲ ̓θηιρομίξειν, δηνες ὅλοις Γὴ 

οἴκοις Δὐατρέποισί, διδουσκοῆες ἃ ἃ μή δὲι, αἰδιόε Ὁ κέρδει; χέριν. ἃ 
εἰγτέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐῶν φυεοφήτηρ, ὑδδῖ. τ 

Κρῆτες ἄε, ἐψεῦρου,καικα ϑηρία,γαφερές ὄργα!. πῇ εἰπρβμίδιν, 

Η μδ)ρτυρία αὖτ δὴν δληϑης. δὲ ἰὼ αἰπαν ἤξχε αὐτου ὐποτό- ἤκέπο ταῦ 

μῶς,ἶνα ὑγια)νωσιν ὧν τῇ ἢ πίς, μή τὐέϑσέχοντες ἱπεδαγκοῖς μυ- τ δ: 

ϑοιρ Ὁ, σντολαὶς οὐϑρώπων Χποσριφομδυῶν ἢ Χλήϑεαν. Πάν Ρωμ, 1.8 

τὰ μδυκαϑαρᾳ ὅις καϑαροις, Οῖς5 ̓ μεμμαισμένοις Ἂ ἀπίςοις ὅ- ΣΕ 

δὲν καϑαρον, δ λλα με μιανζ)αὐ δῷ κα ᾿ δ γοις ̓  η  σζυείδεσις. Θεὸν 

ὁμιολουοῦσιν ἐδι ναι ζοῖς ὃ ἢ ἔροοις ἀφρνοιιυται, (δελυκτοὶ ὃ οντες ̓  

γ ἀπειϑές, ω πρὸς πῶν ἐροον ἀγαϑον ἀδόκιμοι. Σὺ ὃ λοὶλᾳ Δ Ἢ 

ἅ πρίέπειτῇ ὑγιαμούση διδασκαλίᾳ πρεσβύτας γηφαλίοις ἐ (ῇ, 

σεμνοιᾷ, σοφρονας, ὑγιανοντας τῇ πίςη, τῇ ἀγάπι, Τῇ ὑπομονῃ. 

Πρεσβύπιδαις ὡσαύτως καϊᾳεήμαπιὶ ἱεροπρεπεῖς, μη διαβό-- 

λοις, μὴ ὀνῳπολλῷ ἡ δεδουλωμένας, καιλοδιδα σκάλες, ἥα στυ-- 

φρονίζωσι τας γέας, Φιλοανόροι; φῆ), φιλοτέκνοις, σευ φρρονας, Β 

ὦγνας, οἱ οἰκουροιξ, ἀγαιϑει, ὑ υὑπὸτο οσῸ μδμας ζις ἰδίοις ἀνδράσιν, 

"οἱ καὶ ὥδατο ἵνα μυὴ ὃ λόγος Φ Θεἕ ̓ Θλασφημήται. Τοις νεωτέροις ὡσουτως ω 

“ἰῇ αχοίλα σι φρονεῖν, τϑὰ ποτα σεαυτὸν αὔρεχόμδυος τὸ τύ ον 

καλῶν ἢ γ ἐρῃον ον τῇ ἢ διδευσκωλίᾳ ἀδιαιφϑυρίαν, σεμνότητα, ἐἰ-- 

φϑαρσίαν, λόγον ὑγμη, ἢ, ἀκατοίγνωςον, ἵ νοῶ ὁ  ὀξονανπας ἐνπρα- 

δ πῇ, μηδὲν ἔχων. τϑὰ ὑμὴμ λέγν Φαυλον. ᾿Δούλοις ἰδίοις σδᾷ- Γ ἘΡΕΣ 

ατόταις ̓ὑσσοτα ασεόϑοα ὧν πᾶσι δ)ρέροις δὴ), μη ̓δὐτιλέρον- ΜΡ 

μηδ ν παλγ νεται τακο πιεῖν πασων ἐνδφχνυμϑθοις ἄγαι- 

ἴα πίω διδασκαλίαν τε σωτῆρος ὑμὴν Θεοὶ κοσμιῶσιν 

" ἀὐράπος. ἐν πασιν." Ἔπεφαν» »Ὁ ἡ ἥ χάεας Τῷ Θεοί ἰὲ σωτήρκος πώσιν ὑπ 

ἴω ἀὐϑρώποις, παιδευουσοι ἡ ἡμᾶς, ἵνα ϑρνησοίμδμοι τίω ἀσέξφαν 
κου ταῦ κοσμμικας  ὀΖιϑυμίας, σωφρόνως, Ω δικαίως ἊΣ ὄυσε- 

ὡς δισωμδι οΨ τῷ γα αἰῶνι, ᾿πϑϑσϑεχὸ μᾶροι τίω ΤΡ Δ «Κοραά 

ρίαν: ἐλπίδεου, Ω δ χιφάνειαν τὴ τῆς δόξης Τῷ ΤΕ μεγολου Θεοΐ Γ κοα 

στυτήρος ἐδ! ἴη(οό Χοαςού, ὃ ὃς ἐδῶκεν ὁ ἑαυτὸν κχσέρ ἡμῶν, - 

γω λυτρώσηται ἡμᾶς Σ Σστο πάσης δύομίας ἡ Ω κριϑοιρίση ξουμ»-- 

Η.Π|]. 



᾿ α. Κορ.ς.8Β 

μὸ 

[ ἔ 

με 

β. Τίμα. 

α.Τμκ.α.Β 

βιάμ.β.Δ 

ὲ 

᾿ 

Ἵ; 

Δ 

5. ἜΠΙΣΟΙΥ ΠΡῸ Ὁ “ΠΥ ΤΟ Ν. 
“πὸ λαὸν ἰδ κουσιον, ζῃυλωτίω καλῶων ἔργων. Ταῦτα λοίλά, 
καὶ αρρακοίλᾳ, καὶ ἔλεγχε μτ) παίσης Φλιταγῆς . μηδείς 
᾿αἰϑοαφρονείτω. ᾿ ᾿Ὑπομίμνησκε αὐτοις ὄργαὴς ΧΑ] 
ὀϊξοισίαις ᾿ἰποοτα οσεόϑοι ,. πειθαρχεῖν, χσδὸς πᾶν ἐροον ἀγα-- 
ον ἑτοίμου; ἐῇ), μηδένα Θλασφημεῖν, ἀμαίχοις 60), ὐζιοροεῖς, 
πα οξβ Ἴνδϑκνυμδυ οις χοδφότητα πρὸς παντας δωϑρωποις. Ἢ - 
μὴν γα ποτε καὶ [ἑμυεῖς ἀν όήποι, πειϑεις, πλάγω μᾶροι, δου-- 
λόοντες ἐἰχιϑυμίαις Γ ἡδοναὴς ποικάλαιης ον κακίᾳ. καὶ φϑυ- 
γῳ διαΐλοντες, συγητοὶ, μαίριαυτες Σλλήλοιξ: ὅτε 5 ἡ Διθηςοτης "ἡ 
[ὁ φιλανϑεθοπία ἐπεφάνη Τῷ σωτῆρος ἡμὴ" Θεοί, “ὧκ οἷς ἔρ-- 

ς.ς Ἦν 
3 ἐπ {ἢ Ἱ ͵ ε “Ὕ ω» ᾿ γῶν τὴν ἐν διχουοσίωυη ὧν ἐποιήσω δ ἡμυεῖς. δλλὰ κτὶ Σ αὐτῷ 

2 ν ε τὰς ᾿ Ὧ ] ΠΝ ) ! ἔλεον ἔσωσεν ἡμιαῖς, δια λουϑοό πωλιϊγεσίας, Ὁ). θυ αικοηνω--: 
" ἐ 4 ἢν. Ι 9 2. ες Ὁ Ι γι σεως πινόνματος ἁγίου οὗ ὀξέγεεν ἐφ ἡμας πλοισίως. δια ἴη-- 
ἣ ́“ν ὩΣ ς “ ἤ ων» ζ΄ Ι σού Χραςοί Τῷ σωτὴ ρος ἡμὴμ, ἵνα διχφ!ωϑέντες τῇ ἐκείνου “γγα-- 

᾿ ᾿ Ι ᾿ »ῸΘο» Ὁ ᾽ Ν τ ς Θ τ, κληρονόμοι υωμεϑα κατ {πισίδε ζωῆς αἸωνίου. Πιςὸς ὃ 
λόγος "ἡ φϑὰ Ουὐτων’ βουλομα! σῷ δια βεξ αἰουάχ, ἵνα, ῷρον-- 
πζωσι καλῶν ἐργῶν ζοχα οἱ σεεοὺς οἱ πεπιςευκότες τῶ Θεῳ "]αυ-. 
τοί ἤη ᾧῷ καλὰ καὶ ὠφέλιμα ζῖς λύϑρώποις. ᾿Μωροὶς ὃ ζ5- 
τῇ σής Καὶ οβυεαλογίας Κα ἔρεις ω μα γᾶς γομάκαις χθαἴςοσο: 
εἰσὶ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρέϊοκον δ ὠϑρθοστον μετὰ 
μίαν Ὁ δευτέρων γουϑεσίαν “«αμτοῦ , εἰδοὺς ὅτι ὀξέςγραπῆαι ὃ 
Οιοῦτος. Καὶ ἐμ τωύᾳ ὧν αὐτοκαΐζάκριτος. ὅταν πέμψω 
Αρτεμᾶν σπσϑός σε ἢ Τυχεκὸν, εσσούσδεσον ἐλϑεῖν χαϑὸς με εἰς 
Νρωώπολιν " ἐκ 5 κάκριχᾳ χὐοαγχάμάσοι . Ζίωαν ζ γομι-: 
κον Καὶ Απολλω «σουόδ ως χοδϑπέμλίον, ἵνα, μηδὲν αὐτοῖς 
λείπῃ. Μανϑανέτωοξβ ἢ "ἡ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προϊςοξοὸς 

, ΩΝ. »Π 

ἐς ταὶ Δύαίκο!ας ρείας, ἵνα, μή ὥσιν ὠκαρποι. Αασείζονταί 
σε (ὦ μετ ἐμού παντες.οὐἰεκστεσοι (τυ Φιλοιυτας ἡμας ἐν πί-- 

σή. ἶξ χέρας μ᾽ παύτων ὑμῦμ. Αμίω:. 

Πρὸς Τῖτν Φ Κρητῶν ὠκκλησίας χοφφτον οὐχί σκοσιον χέρο-- 
πογηϑέντα ἐγράφη Στὸ Νικοπόλεως Φ Μωκεδονίας. 

ἜΡΝῚ Εν οἴγοις 4" : ΒΝ 
“φὰ 

Ι καΐᾳφρογει- 

7Τως. 

1 Ὧυπυ. 
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ΥΠΟΘΦΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΉΜΟΝΑ 
Ἐχιςολῆς: 

« 

Ξ Ὁ ΞΟ ΦΑΎΤ Η Ν ζοῦν δπὸ Ρωμιης ἢ δὲ ̓σοόφασις Τῆς ἐηπρολῆς αὖ αὕ- 
ΟΝ τη. Ονήσιμως ὁ ὃ οἰκέτης Φιλημονος ἔφυγε, ὦ ἐπελϑων 59 1. ἀπύςολον, 

ἈδτΉ ΧΗ ἠδ ̓αἰσττ, καὶ γέρρνεν αὐτῷ γοήσιμος εἰς διακονίαν. δε, βαλε 
λῷ χοίγεου γθάφ Φιλήμθνι, οἰ ϑατιλένϑρμος αὐτῷ ὧν ̓Θνησιμμον ἵνα κσδϑσεχηῆ 

: τί: »πξ “)»εδ αὐτῷ γνησίως, κα μηκέτι ἔχη αὔτ' ὡς δουλον, δλλ ὦ ωφ ἀδελφόν. ιπρροῤῥόψατο 
δῈ αὐτὸν κὐ ενίαν αὐτῶ ἐ τοι κοίσαι ἷνα ἐν λθη, εὔρη ποίᾳ μείνη. ᾧ ὅτως τελφτ τ ἐχιςολίω. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ἘΞΕΣ, ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

Ο ΦΙΛΔΛ Η ΜΩΝ ϑοω μοίσι ὀς τίς ζῶ λύρ, Φρὰξ μδὲ ὃ ὅδε, πιςὺς δὲ ὦ ξ᾿: κυ 
(Ἷν χα τοὺς χρείαις, Τὴν ἱγίων κοιρωνανν ουτου δοῦλος Ονήσιμος ὠπεόρα κεκλοφὼς αἰνηδγ" 
ὃς «θα ϑυόμδρος ο» Ρώμῃ σδϑς ὧν Ταθλον,κουτηχῆλν χαὴ δα ])ιοϑεὶς εν δεσμοῖς ογηος 
τὸ Παύλου ϑαυκόσιος γέσονε. ζουηον ἡὐποπέμπει τϑῦς ὧν Φιλήμονα, τῳ ϑετικήν αὐτο 
ποιήσεις ζω τίω τίοὺ ἔππςολίω. φασὶ δὲ τίνες μὴ χείωσαι (τέων σεζναριθ μεῖοϑαι ταῖς 
λοιποὺς ὅχτφολαις, “ἷρ δὺπτελους γα φφᾷ πράγματος" ἊΝ ὅρα: πόσοι ὠρζαύτης γεύ- 

ἄμ, οσρτον στα ϑσ4 χαὶ ἡ κι ὩΡ ἢ δὐτελῶν ε 84) που δααίους. δαζπερον ὃ οτὶ εἰ δὸὺ λος οὕπως 
ἱτα μμὸς ὑπεφρέίων, οὐ δὲῖι δὴν ἐλόλερων Ὁ πογινωσκῴν. τείτο ὁτί οὐ ̓ πσεϑσύκει σσροφασῳ ὅ- 
λαθείαρ, δούλους πο ασαν ἀκόντων τ δεασοτων. , τέταρτον δὶ γοὴ ἡμιας ζοις δούλους (4 
ἐπα ο οὖς ξοϑθαι οὐαρετους ΠᾺΡ ὅποτε [Παῦλος τέκνον καλά ὧν Οὐ φι μον - πῶς ὁζυ πίω Ὁ-. 
στῶ χίωυ ὠφέλᾳαν. ἐχουσὸμ' δἠποολίω ἔκ ἐδ κφυτοο θεῖα, τοῖς λοιποὺς; 

προσ φελχλκτοι τ Σὰ ΟΡ εκ ΕΣ ΤΟΥ ΕἼΣ 

α΄ ἕπεινος Φιλήμωονος, ̓ ὸ δ ριεῖα ὑπ ἀυτῴ. 

Δ΄ Σύ τουσὶς Οὐνησίμου φυγαδὸς, οἰκέτου, κα)  αϑϑορίκλησις ΝᾺ 

ἀυτίσω ϑέγτος διοὶ πίςεως. 

ΑΥ̓͂ΛΟΣ δέσμιος Χοιροδ παν, ὲ 
τἤ Τιμο “τος ̓  ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀ- 
Ἂ γα πητί " τον ἥ ἡμὴ, Ω ̓Ασφίᾳ 

δῇ ἢ Τῇ ἀγαπητῇ, κω. Αρ) ρ. γέπαῳ πῷὸ συςξα-- 

5 , Ἰιώτι ἡμῶν, κὸ ἘΠ Τῇ ἐξα στὸν ΓΝ εὐὐαοϑδ 

σίᾳ" χέρας ὑμῖν κρυῇ εἰρίουη Στὸ Θεού 
ΣᾺΣ ὌΞΩ, πα τὸς ἡμὴ, 0 Κυξμου [ησού Χραςού. 

λ α.Θεσ.α.Α ἜΡΔΩΚ Ἴζυ Ὁ Θέῳ μου, παύτοτε μνείαν (ου ποιούμδυος ς οἰϑδεια 

᾿ 

"»᾿ 

ἘΡΙῸ ὦ, τ ᾿ « ὥ ἀν ΩΝ 

ς 



ΒΞ ᾿ Ψ Σ « Ἂν 

Κολ.οὴ.Β 

122 ἘΠῚ ΣΤΟΤ ΡΟΣ ΦΙΛ. 

τὴω φοεϑσευγων μου, ἐκούων (ρου τίω ἀγωπην ἊΣ Τ πίείν ἰιὸ 

ἐχής τσεθς Ὧ Κύρμον ἴησουί Ὁ εἰ ἐὰρ παντας ὧν οἱ γέοις : ὁπτὼς 

ἡ κοινωνία, τῆς πισεώς σου ἀψέργῆς υη) ων ἐὐχιγνωσῳ παντὸς" 
ὠγαϑοῦ τ ἐν ὑμων᾽ εἰς Χραςον Ἰη(οιώ. ̓χάθα ἐὰν Ὁ» ἐχομδυ πολ 
λίω Ο φϊρώκλησιν Θ]] τῇ Τῇ ἀγαίπη (υ, ὁπιΐο αὐλαΐχν α,Τὴμ ἀ:- 

- γίων διὐαπεέποιαι δέα, ἘΠ ἀδελφέ. Διὸ πιῶ ομ Χραρῶ 
πουβῥησίαν ἔχων θλεπίοσειν (οι ὃ ἀνῆκον, δια ἢ ἀγάπην μαλ- 

λον ποωρφικουχῶ, Οιούτος ὧν ὡς ΤΠαῦλος πρεσβύτης, γι δ 
δέσμιος Τησοά Χραςού. Παρακαλῶ σῇ ΟΣ (χ:} ἐμο ἦτε ΕΑ, 

ὃν ἐγθύνησαι ον Ὅις δέσμοις μου, ̓Ονήσιμον, ῷ πῦτε [ὁ ἀγρη-- 
φΌΡ, γι δὲ σοι καὶ ἐ ἐμοι ὀὔχρηςον, ὃ ὃν ἀνέπεμυψα. Συ: ἢ ) αὐτὸν. 
(τουτερῖ ΟΣ μὰ ̓ασλαΐχνα, )εϑσλαοὐ, ὁ ΟΥ ἐγω ἐβουλόμίω 

τϑϑς ἐμαυτὸν καιτεγήν, δα υὑποτρ (ὐ διακονῃ μϑι ον Ὅις δὲ-- 
σχλσις {.:] τ: δ)αηελίου: 'λώεας 5 τῆς σῆς γώμης οὐδὲν ἤϑελησαι 

ποιῆσαι, ἵνα μιη ὡς δον Ὁ ἀὐαίκην ὃ νὰ ἀγαϑὸν (ου ἡ ἡ, λλλα κα Νν ἑκου-- 
ΞΘ : Τάχα Ὁ δια ὥηρ ἐχωράῶη τϑθς ὡραν, ἵνα αἰώνιον οἰυ-- 
τὸν ἀπέχις, ἐγιέτι Ὁ δδυλον, δηλ υοτρ δουλον »ἀδελφον ἀγα-- 
πητὸν, μάλιρα ἐμοὶ, πύσω Ὁ μᾶλλόν (οι καρ ἃ νμδον 2. ὦ γὰ 
Κυρίῳ: Εἰ ουὺ ἐμέ ἐχάς κοινωνὸν, πεϑσιλαιξῷ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 
Εἰ δέ τι ἠδιοησέ σς ἢ ὀφείλ ὍΣ ἐμοὶ ἐλλογή. ἔγω Παυλος 
ἔγραψα τῇ ὁ ἐμή ἢ χέει, ἔγω Σστσίέσω. ἵα μὴ λέγω σοι! ὃτι κου 
σεαυτὸν μοι πϑϑοσοφείλές. Ναι,᾿ ἀδελφέ. ἐδ (ν᾽ ὀναϊμέω 
ἐν Κυρίῳ. ἀὐαποιωσν μου δ απλαΐγν ̓  οΨ ̓ Κυρίῳ.᾽ ἀρ 

ϑως ἯΙ ὑπακοῃ τ ἔγραψα (οι, δαὶ τ ΟΤΙ κὶ ὑπ ὃ λέγω, ποιή-- 
σής. ὧμα 5 χαὶ ἑτοίμαζε μϑι ξενίων: ̓ἐλπίζω Ὁ ὅτι διαὶ τὴ 
τσδϑσευχῶν ὑμὴμ λα οϑέσομιαι ὑμῖν. Αασαζονται σε Ἐπα- 
ῷρας 0 ὁ σἀυαγχιμαλωτος μου ὧν Χραρῷ ἴησού Μάρκος, ἫΝ 
ἐάφαρχος, δυνμολουναν ᾧ Ὁ) σζυερ οί, μου. Ἡ χέεας “Κυ- 
δίου ἡμὴ ἱησοδ Χραροῦ μὲ μι π' ἦ' πγδύματος ὑμῖω. Αμίω. 

Πρὸς Φιλήμονα ἐ ἐγράφη νὰ Ρώμης δια ηνόμ, οἰκέτου. 
Εν εἴχοις λδ' 

“ἔργου. αὐ 

1 ἡμῶν. α΄. 

2 ἀδελφὲ ἐγω 
σου. οἹ 1.17 

3 Χριζώ.Ιὰ 
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ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
Ἐχηςολῆς. 

ΊΘΡΑΥ ΓΕ ΗΝ ὕλιφένᾳ Ὄσὸ ΕΝ ἡ δῈ ππεόφασις τῆς ϑκολῖ; αὕ- 

γξγϑς ν Τὴ. ΤΩ οἱ [ουδοῦ οι ογίςαγτο τῷ γόμω χρὴ τας σκιαὴς, δορὶ ζρῦπο ὃ 0 Ὡὐπύφο- 

(ὅν, λος αὔλος, δε ϑοισκόμρς ἐθγων δυό μῦνου, χρὴ εἰς, ξιϑνη πἰποφαλεὶς, κη- 
Ψ ρὐῆᾳ ὦ δ᾽ αγγέλιον - ᾿γθάψας τε πᾶσι ἴοις ὁ ϑνεσι ,)θάφ λοιπὸν Καὶ ζοῖς 

ς (στ ἡ . κ, παὐἰξετομς πιςεύσοισιν Εθραίοις Ἰὐτοδηκτικὴν ζωυ πίω Ἐλιζολζευ σε- 
οἱ τῆς τῳ ΦΧ εκοὶ γϑοζεσίας τσὴ (οὐ πεπαζοϑα τίω σκιαὺ τῷ γόμου. χαὶ ζοδ;τον "δ Ὡσο- 

δείκγεσι ὅω πσοοφυηζας δὶ Τοῦτο ὠπεςάλϑαι, ἵνα ἰδὲ τῷ Σ ὡτῆρ99 ἐπα είλωσι, χαὶ εν 
ἀΐεις αἰνηὸς ἔλθη. δούλους τέ Ἐ0 Οοις ἀρηφηΐας, καὶ μιδιυνίας τῇ τῆς τε πϑϑοισίαρ. - αὐηὸν 

ἢ ὧν Χ ριςὸν ἡ ὅο τῇ το ; Θεοό, δ᾽ 8 (δ πόρτα γέρον: χὺ ὁ ὅτι ζοῦτρν ὧν εν ν 5 Θεούξδ δϑθρω- 
πὸν γ,μέοϑαι, νὰ “9 τῆς τῷ σώ φυτορ αὧῷ θεσίας κοιταιργήσῃ ὧν ϑαίνατον. οὐ ̓ γὸ δὲ αὕμισι-- 
τὸς μέλου, ἢ πφάϑρυ, ἀνα δὲ οτος Χ ειροῦ ἔσεον τέο σωτηρίαι ἴοῖς λὐθρώποις. Ὡἰσοδεί- 

χγῖσε δὲ ὁπί ὁ γόμος οὐδένα ἐτελείωσεν Ω σκιαὺ εἶνε ́  Ὧ μϑαόντων ἀγαϑῶν" χἡ οὐ χαυτέπειο- 

στ ὃ λαιὺς, δια κοινὴ πᾶσιν ἡμῶν αἰ «νολείπεται " 61:8 τῆς κατατγιωώσεως. πάλιν δὲ 7..- 

δείκγεσιν ὅτι ἡ Ξρχεερατίκη λφρυργία μμεπτετε}"} πὸ Ααρων εἰς ὧν Χεοιςὸν, ὃ τύπος ζω ὃ 

Μελχισεδὲκ, σέ ὧν ἐκ τῷ ΔΛϑιϊ: “πις τε δεδιχαιῶ αν, ζοις πατέρας συ μαηνηνὶ οὐκ ἐξ ἐ ἐρ- 

) γόμου. εἶτα πάλιν εἰρζο. ἢ} ασοοτρενψα μδρος ἀἰὐδζις, χ) ὁ Ὡἰποδεξϑρος αὐπῶν πίω δζοὺ 

Σ Χοιςὸν αὐ μεογζωι, χαὶ στείσοις τί κα ζοες ωρεσζυτέρφις, πελφοὶ ἡ δ ἐχιςολίω. 

Η δὲ χυδὸς ἘΘρανουρἢ Ἐχιςολὴ δοκεῖ μὰ ΤΩ ζἕκ δ᾽ Παύλου δχού πε ὃν χορακπῆρα, ὁ μὴ 

πελγθαφῳ ὦ ὡς οὖν ὡπάσοις ἀδαις ταῖς ἔχιξολω)ς, καὶ χ) Ὁ 5 λέγῳ , Πῶς ἡ μεῖς ὧν φόυξό μοι 

τηλικαύτης ὠμελησθτες σωτηρίας; ἥτις Ὄγογζωὺ λοίξοῦσαι τϑλα λᾷοϑαι δ᾽ σ ὁ Κυείν,) υ--: 

πὸ δῇἥ΄ά ἀκουσόμτων εἰς μια 6 ἐρεδαμωη, σείνεπιι μὔρ τυρφεεῦτος τῷ Θεού σημείοις δ χρὴ 

τέρφφισι. Τού μϑὺ οἷ οὔ) ἠλλάξθαι Ὁ ον γϑρακέϊηροι τὴ τῆς ἔχιςολης, Φανέρᾳ Ἵ αἰτία: “δὸς γὺ 

Ἐύραίους τῇ σφῶν διαλέκτῳ 2έα θησαν ὕςερον μμελερμζωδυν ϑζω αἱ λέγε), ὡς μϑ πίνες, 

αἰ αυὸ Λουκα ὡς δὲ οἱ πολλοὶ κἰ πασὸ Κὶ λή μϑυτος.ζούηγου γὸ ῷ σωζ τ χδρακτήραι. Τού δὲ 

μὴ πελγξάφῳ ἢ Ἴ ̓ Κχιςολίω τίου ἴξ ὠχολουθια Ὁπύςολος γὸ ἐθγαΐν ὑ ὑοῦ ν 0 Παῦλος, 

᾽ᾳ ὄχι [ουδοιων Ἔτ7τει ὶ δύξιας δῶκε ᾽ Πέτρω ἡ Ὅς ὡσρςολοις κοινωνίας, ἵγα. αὐτὸς, ( σοὼ 

βυλΩον εἰς ζα ἔθνη, οἱ δὲ ἰδὲ ὧν Πέξον εἰς ἡ Τ αἰξεομέω. ὍΦ᾿ δὲ χειγωνία, Ὁ κήρυγμα, 

χαὶ χουτη χηδάν τες ὑπῆρχον οι ἱ ὡς Ιουδαίων ως Ἰἰποστυσίαν δὲδοίσι4 ["αὔλος,εἰκυτως τῷ γ,ώω- 

εἰσαι Ἂν τίωὺ συμφωνίαν, ἘΘραιοις ἐχιςελλᾳ' γφάφωντα δὲ πσϑὸς ἴουτοις, πεεγφαφῷῳ 

Ὡπέςολον οὔ γδεμμέ. μδοπυρόᾷται δὲ χὰ ἡ ὦ Ὅοις ἐξηοἡ ἡὶ ἐχιςολὴ ὑπαρχουία Παύλου, “ἢ γφώ- 

φῳ,Οτὶ ζοιις δεσμοῖς μου (ἀλεπαϑίίατο χαὶ νν τῷ 9 λέγ, ΠΕεριοσύτερον ὄγχεοϑε ΠΤ ΝΝΝ 

ον διποχοατοιςαθῶ ὑμιν: Ἢ ἐκ τῷ λέγειν, Γινώσκετε 1: ἀδελφὸν ἡμδμ Τιμόλεον ὡσόλελὺυ 

μϑύον, Αθ' Ὁ, ἐαϊζα χιον ἐρχῆται, ὀψομα ὑ ὑμας. Οὐδεὶς γὸ δ οἷ κα, ἐπελυεν εἰς δυα χονίαν 

Τιμόθεον, εἰ ἰ μὴ Παὐλος’ ἡ ἰοῦ τον Ὅχων προσδοκῶ, Ἢ ἰδιαν εἰὐζοις͵ ὡς ξ )ος πογλα χοῦ, σεοὺ 

αἰτεῖ πϑροισίων ἐπαγίόεται. πολλοὶ ἢ ὦ θήλα γνωρλζοισιν ἡ ἡμμαν ων τοϊγομφ τίου ἔχιςο- 

λζωω, ὡς ᾧ καὶ λῤαΐγνωσις τῇ ὶ αφοϊου(ᾳ διδευξ4. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΕἸΣ ὙΠΝΑΤΤ, 

ΤΠΙΝΟἪΟ Σ ἕνεκεν ἐθνων Ξλπόφολθο ὑπαργὼν ὁ Παῦλος Ἐζραίοις Ὀχιςἐκλ4,ὃ ζω τα 

ὠπερθῶς ἔχουσι (σοὸς αὐτὸν, ὦ) γόμον κὐραλύψφ; οἱ ἱ γὸ ὠμφι ̓ Πέζον συϊκαταθαήνοντες 
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εἴὐτοῖς ἦρέμᾳ εἴχοντο χα) ) ζοδνόμου. χα) Ιφαμϑυὶ ὁτί ὡς εἰ» βααήίῷ σύκ ὑδετετρα μένος, 

ὥν»ν τε ροισίας ἐθαναῆζω, οὕτως κα Ὁ ἘΟρανοις Ἐχεςελλά, ποϑο ἐϑνη Ὡἰποςαλείς" ἐκήδετο ΝΣ 
αὐτῶν, ὡς χαὴ λέγειν, Ἡϑελοι λϑαϑεμϑ. ἐἰ ἰοΝ αἰτῶν. χαὴ πάλιν » Πορόνομαι εἰς Ιερ9- 
σύλυμαι, δια χονη (ον ἴοις ἁγίοις. ἔχιςελλά μϑμ ὀΐω ἴοῖς δὲ πεπιφευχόσι ον τῇ "τ εὐσα- 

λὴμ ᾧ Παλαιςίνη: ὑπισολά δὲ θα μυλου κῦρος αὐτοὺς πλήσα καιχοὶ πέπον θοζος συ 
ΑΜ ἰδίων συμφυλετῶν μὴ πεπιφευκότων, ὡς τὸ αὐντὸς δηλοῖ! λέγων, Τας αἰ φυδύας χεῖ 
χὰ Τὰ το ρῳλελυμϑμα ο» ϑήνοσα λύορδωσαιτε. δύο δῈ μιϑίλιφα κατασκόυα οψ τῇ Βα 

λῆ: τὐϑαμυλεῖται αὐτοῖς τῷ Φέρψ ϑυναίως ἴους πειρφισμοιξ, χαὴ δτί ἔςξαι (εν αὐτίδὸ-- 
4 ἄγαν πογλα δὲ τὐϑὶ τ; τὴς πίζεως Φιλοσοφά, δφκνυρζα μϑὺ Ἰουδαϊκοὲ οὐχέτὶ α)α [χα α,,ὡς 

τῦ πον ὄντα τῆς δὐηλεία:: ( δὲ ἱξ μέτεροι λὐαίχαα, ὡς ὀγτα αἰληϑιγαὺ . Τίνι δὲ ὅ9πω ςκ 
Εἶχε πίω ἰδίαν ὁ ὀνομασίαν, ἙΘραίοιρ γφάφων, Ὁ λυ μιῆς Ὡ ταῖς κ᾿ ποστυττώσεσι γθ6αφῴ, λέ- 
χν οὕτως, Η δὴ ΠᾺ ὡς δ μϑικθίξιος ἔλεγε Πέζ. 9. ἐπεὶ “) Κύριος ὠν Ὅισποςολος πτ “ϑρτο-- 

χρᾳτορ9ς αἰπεςτίλη (δϑς Ἐθραίους, ὅζο. μετθαο ΤΉΤΟ, ὁ Παῦλος τ δὦ εἰς (6 ἔϑγη οὗπε- 

ἩΡΩΣΙ σύκ ἐῃιρωφά ὁ ἑαρπον »Ἐθραίων Ὁπύςολος, δοὺ τίω τσξϑ: Τ' Κύριον τίμιο "δοὶ δὲ 
Ὁ ἐκ δ ιοισίας ἐϑγαΐν κήρυκα χρὴ δ ποςολον ἐῇ), χη κενά χαὶ ζοῖς ἙΟΘραοις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΗ͂Σ ΑὙΤΕΙ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, ΕΧΟΝΤ Α' 
ἄιγας Κχουσγαιρέσης. 

α’ Θεολογία Χριςοζ ὠσῦξν ποῖος κα δ ἐξυσιᾳ Ὁ τ παύτων Τ᾽ ἧ κα δὲ οὐραψίιος ἡ Χοιςοῦ, οἷ ἑτέρου ἥνοις, οὐ κτ' οὐρκα, 
ϑαίρσεως ἢ Ὑ ὅ.] γὴ 2: ἀφ᾽ ἧς αὐέξη εἰς ὃ ἐπουραϑιον δόξαν. οὐδὲ δρα νόμου περείι δ, 

β' (ποὺ λειτουργεκη ω ̓ δδξα Χραςοί οὄνα ϑευ ον καὶ ποιητική" Υ᾽ βροχὴ τῇ γῆς δευτέρας δια ϑήκης «ρῷ ἢ ω χϑοτέραν, ὧν ἱλα» ια δερ0 ὅκ ὅχλὶ τῷ παρόντος αὐ ώγος, ἐν ᾧ οἱ λειτουῤγρὶ, ὃ ὄψι σμιῷὶ καὶ ἁγιασμῷ. 
ΠΟΥ͂ μελλούσης οἰκουμϑμης. Περι τ Τ' αἥματος δ᾽ Χραςού ἐν ᾧ " γέα δγα γήκμ" ὃ ΟΠ ζυτ δηη- β΄ 

γ σπ ἐσδρκῶς ΘῊ ΧΤΙ δυάϑεσιν καὶ συμυπαιϑήαν καὶ οἰκειότητά τὴ ϑὲς καιϑαρσιον, “ἀν αἡμασι ζώων Ὅϊς πολλάκις ὥδοσο- 
Ὡεθς ἡμαξ, δ σωτηξίᾳ αὐβρωπων τῇ ὧκ ϑαγάτου, δγεὶ γρέδυοις. 
γῆς τρὸς αὐτὸν ἐἠκειώσεως. Μαρτυρία “-ὶ τῆς μόνης καϑαρσεως ἢ καὶ “εϑσειγωγῆς . οἵ (ἷπι πιςευτέον Χειρῷ ὡς καὶ Μωῦσῃ ὄχιξευσαν, κα» ὑαῦρο- ρος δ᾽ Θεὸν. Εγῷ, “εοζοπὴ τὴ τῆς ὧν πίςᾳ πυδφοόου. λέω δὲ Θεοί πεος αὔθρωπον. Ἐνῷ, ὅπ φοξητέον ζυ} Προΐζοπη απουδῶες ἊΣ φόξον τὴ της ἐγῃζούσης κρίσεως. ισγ' ποίλαι «ἰὼ ἐκπῆωσιν, Περὰ τῷ ὃ καλίω ̓δῤχίω εἰς καλὸν τέλος φεϑαγαγείν. "ε΄ 

ε Πρόζοπὴ ασουσδδσει εἰ εἰς τίω “εϑδηλουμδρίω καταπαυσιν. Περὰ πίςεως τῆς καὶ ; ζις ΔΛ ΟΣ ; δοξαστοίσης. "ς΄ τ 0 φοξερὸν τῆ τῆς κρίσεως «ρα τῷ λόγω τῷ δυοὶ παύτων, καὶ Περὶ μονῆς δὼ ἀκολουθήσῃ Χεκερού. ζ τὸ χρηοὺν τῆς γδριτος τῆς ἱερα ζικὴ ἧς, αϑοοὲ τῷ ὁμοιοπαϑή- Περὰ σωφροσιωύης ἕως καιρὸς κατορϑώσεως γω ̓ ὑποϊύχω- "" σοιντὶ μάν θὐθρωπιγως. αϑυ αὐτῆς, ὡς Ἡσαῦ μυὴ δύρων τῦπον μιετανοίας. ζ' Ἐἰπιπίμοισις ὡς ἔπι δεομϑυοις εἰσοιγοογῆς ᾿ Εγῷ »Προζοπὴ εἰ ες ὅπ φοξερωτεδα Δ ὅπηι Μωύσεως ὥ μέλλοντα, ᾧ πλείονος μθ' ὄχι δόσιν ὡς ὅκ οὔσῃς δευτέρας δῤχης. ΕΥ ᾧ, Παράκλη. αἴια απουδὴς ᾷ νώ. 
σις σαυ ἐπαίνῳ. Περὶ φιλαδελφίας καὶ αὶ φιλοξενίας. ΕἾ ᾧ, Περὶ σωφροσιιύης. χ' " Ὁ ὅτι βεξαία ἡ ἡ ἐπαγέλία τῷ Θεοῦ καΙ ̓ζῶτα σευ ὅρκω. Τερὰ αὐταρκείας. Περὰ μημωησεως πατέρων. θ΄ Περι Μελχισεδέκ τῇ (Ὁ εἰς Χαιρῦν σύπου Χ' τὸ ὄνομα καὶ πίω Πεεὰ Ἷ μοὴ σωμαϑέκφς ζίω κτλνόμων, Ω πυϑυμαϊικῶς κα! πῦλιν, καὶ τίω ζωίω, κα) πίω ἱερωσιωΐω. ΕἾ ᾧ, ὅπ καὶ “Κοιτὸν ἐν δεῖ. ἘΣ οἱ ̓ Αδεααὶ φερε, μήϑη. Εὐχὴ θς τὸν Θεὸν «δὶ τῆς εἰς δῤετίω ἀγωγῆς καὶ σἰκονο- χρ' ἡ σπ πέπαυται καὶ ηῷ Ααρωνὶ ἱερωσιυῃ καὶ ζχηγῴος οὖσα 9 ἵφου τοι μίας. 
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τῆτ: ΥΩ 

Ξε ΤΟΣ 

ἬΠΡΟΣ ἐΒΡΆΪΟΥΣ ἐΠΙΣΤΟΛῊ 

! ; 
Ὶ ἐσώτυ. α. 

ΠΑΎΛΟΥ, 

ἘΣ Π ΚΞ’. ἐπ κ ὅς ΕΥ̓ Ο Δ ὙΜΕΡΩ δ ὼ πολυΐξόπως πα ποί- 

ΩΝ [ἢ λα ὁ Θεὸς λοιλήσοις Οις πατράσιν Ψ 

ΝᾺ ίς πεοφήταις, ἐπ ̓ ἐαγάτων᾽ Ῥήμε- 
ΤᾺ Ξἴ 

ή 

ἀν ΠΣ 

ϑηνε κληρονόμον ποντων, δὲ οὗ καῇ ὥν 

ΐ αἰῶνας ἐποίησεν, ὃς ὧν ἀπο γασμα ὃ 

ΤῸΝ, δόξης, κα χαρακτήρ τὴς υὑποράσεως 

αὐτῷ, κού θων τέ Ὧὰ παύτοι τῷ ῥήματιτὴς διευάμεως αὐτῷ, δὲ 
ἐδ καϑαρμσμιὸν ποιησείμϑρος Π] ἁμδρτιῶν ἐμὰ! ἐκαϑι» 

σεν ον δεξιᾳ τὴ τῆς μεγαλωσίωης οΨ ὑψηλοῖς, Ὁσούτω κρείων 

δνομδυος " ἀπέλων, ὃ Οστω δια φορῴτερον ποὺρ αὐτοῖς ἈΕκλη-: 

ῥονόμηκαν ὀνομᾶ. Τί; ἡδὰ εἶπέ ζνι τὰ ἀηέλων, ὙἹὸς μου εἰ 

σὺ, ἐγω σήμερον γεν νηκοί σε; Καὶ πώλιν, ̓ ἔγω ἐσομαι ἄἰυπῃ 

εἰς πωτέραι, Ὁ αὐτὸς ἐρου ὑπὸ εἰς ἡὸν , ὅτων δὲ παλιν εἰσοιγαύ-- 

γη Ὧ υϑϑοτότοκον εἰς τί οἰκουμδυίωυ, λέγ, ̓Κα ζοθοσκυ-- 

γησουτώστω! οἰυττὸ παύτες. ἀήελοι Θεοί. Καὶ τεϑς μὴ Οζι «1 

γέλοις λέγ, Ὃ ποιῶν ὧν " ἀηέλοις αλο 5 πνδματα,ὺ Οις λει- 

πουρδοις αὐὖπ’ πυρὸς Φλόγα" Πρὸς ἢ 9) , (Ὁ ἡο ἼΟΩ “Οϑρόνος σου. ὃ 

Θεός, εἰς ῷ αἰωνα, ΤῈ αἰῶνος, ῥαξδὸς δὐϑυτητὸς ἡ ἥ ῥαξδὸς τῇ τῆς 

βασιλείας θυ. Η γώπησοις δικουοσίδθην ὩΣ ἐμίσησας ἀνομίαν, 

σᾶ "Οὐ ὀγρισέσς ὃ Θεὸς ὃ Θεὸς (υξ ΝΙΝ ἀγαλλιάσεως σα- 

δοὶ τοιὶ μετόμϑιρ (ου. Κω,, "Σὺ χατ ὠργάς, Κύρμε, τίω γέω 

ἐϑεμδηίωσας, τὸ ἔργα Τὴν χάρῳν (ου εἰ εἰσίν οἱ οὐρανοὶ: Αὐπὸὶ ἀ- 

πολοιώται συ ὃ δια ρμϑρμεὶς" Ῥ πῶντες ὡς ἱμάτιον παλαιωνϑή- 

ὦννται Καὶ, σε! ὶ αἰϑαξόλαμον ἐλίξεις αὐτο, Ω ἀρλαγηήσονται 

σι δὲ ὁ αὐηὸς ε ἴ κανα ἐ ἔτη (ου ἐκ ὑκλείψψοισι. Πρὸς ἥναὰ δ 

ἀηέλων ἐ ΕἸ ρηγΕ Ζ01Ε, ᾿Κάϑου ὡκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν ϑω » Ὁ ἐ 6-- 

. χθροὶς (υ. υὑπσποσιον ω
 ποδῶν Ου: ῃ Οὐχ παντες 

εἰσί λετουρ- ε 

δ ὶ δῶν Ουτων ἐ ἐλαιλήσεν ἥμιν οΨ ΠΝ ον "ἐ- 

Σοφίας 2Δ 
κολὶ ὦ." 

Ἔδι.β.Β 

βιΒασ. ζ.Β 

φόν ς..ἙῈ 
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126 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Ἡἰχοὶ πνϑύματα εἰς δεακκονίαν Σστοσελλομῆνα διὰ (ὅν μέλλον-- 
.» ] λ,ο»." “ν 

τας οὐρα “τ τα ζυτο δὲ! χῦθ.,ο-- 

συτέρῳς μας ; πεϑσεχάν Οις ἀκουεϑείσι, μη ποτε σὐραῤῥυῶ- 

μδν- ΕἸ | γὸ ὁ ὁ δὲ ἀπέλων λοιληϑεὶς λόγος ἔϑετο βέξαμος. καὶ 

πασοι φὔραβασις "7 ̓ κἰδακοὴ ἐλαῦεν ἐνσδύκον μιαϑουποδοσίαν, 

πῶς ἡμεῖς ὀκφάξομθα τηλικοιύτης ἀμδιν σῶντες σιοτηρ ῥα; 

ἥτις ϑοχίω λοιξοῦσο, λοιλέιαϑοι διὰ Οὐ Κυρμλου. κα ΤΩ 
ἀκουσαντων εἰς μας ἐβεξαιώνϑη,᾿ σιὰοπιμδρτυρουῦτος τῷ 

Θεοῦ σημείοις τ ̓  τέρασι, οὶ ποικίλαις δωυάμεσι, κ πνδ.-- 

ματς ἁγίου ἱμεξασμοις, τὶ ηίω αὐτοῦ ϑέλησιν. ου ὌΝ ἀπέλοις 

ὑπέταξε τίω ἠκαυμδμίιο τ χίω μέλλουσαν, τδε ἧς λοιλοῦμρ. 

διεμδρτύφοιτὸ δὲ πουΐες, λέγων, τί δην ἀύϑορπος, ὅτι μεμνή 

σκῆ αὐτῷ, ἦ ἡος Δωϑρώπου, ὅτι Οὐ ισκέπηη αὐτόν; Ηλοῆωσας 

αὐτὸν βραχύ. ἯΙ  ἀπύλοιρ: δόξῃ καὶ εμὴ ὁ ἐρεφανώσας αὐ-- 

"ὃν »  κατέσησας αὐὴὸν ὅπ δε ΠΣ τὴμ χάρων (ου -᾿παύτα ὑ- 
πέταξας ὑποκάτω Ὁ" ποδῶν αὐό-. Εν ὮΝ ( Ὁ υὑποτοι ξαι ἀἰπε 

 πούτα, οὐδὲν ἀφῆκεν ἐυπὸ ἀὐυπότακτον γώυ 3 οὐπῶ ὁρῷ-- 

μῶν ἜΣ ᾧᾧ παύτα υὑτυστεταγμμένα. Τον δὲ βραχύτιπ ποῦ 

ἀηέλοις ἠλοιωμμ ΟΥ βλέπομϑυϊ ἴσοι, δια ἡ τὰ πάϑημα “' 7' Κὰ 

νώτου “δόξῃ ὁ ἐμὴ ἐ ούρν μῆμον ὃ οτὺς χάθαπ Θεοό κ: [ὑπέρ 

οἰ μὴ γεύσηται ϑανώτου. ὑπρέπε Ν υτῳ. δὲ ὁνζα ταῦτα Κοὰ 

δι οὐΐζα, παντα, πολλοῖς ἧοις εἰς δόξαν ἀ ἀγαλόντα, τὸν ἼΞΕΧΙΕ 

ὉΟΥ τῆς σιοτηρίας αὐτῶν δια παιϑηματων τολμῶ σοι ὃ, Τε »» 

ἁγιάζων Κα] οἱ  ἁγιαζομδροι, ἀξ ἑνὸς παύτες. δὲ ἰιὺ αἰπαν «κ Ξ 

παιδεύεται ἀδελῷοις αὐτοις καλεῖν λέγων, ̓ Απαήελω καὶ Ὁ ὁ-- 

οὐ ὰ (υ εις ἀδελφοις μύυ. ον μέσω ὀκκλησίας ὑμνήσω σέ. 

Καὶ πώλιν, ̓ ἔγω ἔσομαι πεποιϑῶς ἐπ ᾿ ἀυπὼ. Καὶ πίλιν, “Ἰδοὺ 

ἔγω ἀ ᾷ παιδία ἃ ἅ μοὶ ἔδωκεν ὁ Ο Θεύς. Ἐπεὶ οὐὐΐα ποι δία, χι4- 

κοινώνηκε σουρκος καὶ ματος. καὶ αὐτὸς αὐραπλησίως Ω͂ 

τέλά τς αὐτῶν, “ἵνα δια τῷ ϑανάτου καταιργϑσν Δ) Ὁ κράτος 

ἔχοντα. ΤΩ ϑανώτου οζυτερι τὸ ΤῸ δια ἜΡΟΝ, ̓ἀπαλλάξῃ Ούτοις 

ὅσοι φόξῳ ϑαναίτου δια παντὸς τ τ ζω ἐ λον ἦσαν δουλείας. 

Ου "Ὁ δήπου ἀπέλων ὀΖιλαμθᾶνεται ̓  ὅλα ατὲ ρματος Α- 
βεκάμ, Θπιλαμθάνεται » ὅϑεν ὠφειλέ καὶ παντα ζοῖς ἀδελ--. 
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τσϑθς τὸν Θεὸν, εἰς "ὃ ἱλοισκεαϑαι τας ἢ ἁμδρπίας Τῷ λοού" ον ὦ 
» πέπονϑεν αὐτὸς πειρφιοϑεὶς, δαυαται Οις πειρριξομδύοις 

“1 βονιϑησαι. Οϑεν »ἀδελφοὶ ἃ αγέοι. κλήσεως ἰα 

γίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν Στύρολον καὶ ᾿Ξρχεερέα τῆς ὃ-: 
μολογίας ἡμὴι Χραρον ἰησοιώ, πιρὸν ὄντα τῷ ποιήσωντι αὐτὸν, 
ὡς καῇ Μωσῆς ὧν ὅλῳ τῷ κω αὐτῷ. πλείονος ) . δόξης ἕξ ὧδε 
ὥρα Μωσην ἠξίωται κα. ὅσον πλείονα, μιμίω ἐγ4 Τῷ οἰκου 
᾿ ὁ καιτοιρκνασοις αὐτὸν᾿ "πὰς ΕΎ» οἱ οὐος κατασκόυάξεται υὑτῦο- 

γος .ὁ δεΐα παντοι κατασκόμασοις ς Θεός. ᾧ Μωσῆς μν πιςὸς 
ον ὅλῳ τῷ δκῶω αὐτῷ, ὡς ϑεροίπτων, εἰς μδρτύρμον τὰ λαλης- 

1 ὃς ὄικος. ε ϑυσοιδιύων ΧΆρος: Ἂ ὡς ἡος ἐλ τὸν οἰκο αὐ πα" "οὔ οἰκὸς ἐσμεν 

ἡμεῖς, ἔων πῷ τίευ πουβῥησίαν ὩΣ κϑύχημα τῆς ἐλπιδὸς μὲ- 
βέβαια. ἐγ Χελτέλοις ̓ βιθαιαν᾽ κατα μὸμ. Διὸ καϑως λέγ δ πνευμα 

Σ ἅγιον, Σήμερον ἐ ἐων τῆς Φωνης ἘΩ αἰκούσητε, μὴ σκληρύ- 

υβπετας "καρδίας ὑμὴμ, ὡς ὦν δι  εὔδαπαρασμῷ κοι γίω ἡ ἐν 
μέραν Τῷ τ πειρφισμοῦ ἐν τῇ τῇ ἐρήμω, οὗ ὑπείροισουν μεῷ πατέ- 

ὌΠ πῶ ἃ ρῖς ὑμῖμ, ἐδοκίμασει ΜΈΝ ὁ εἰδὸν ἴᾳ Ἐ ΑἾ ν δα μου τεαστεροίκονται 

᾿ ὐΩΣ ἔτη "δυὸ «αδϑσιόχθισον Τῇ ἢ ϑυεᾳ ἐκείνῃ, ̓Ω εἶπον, Α οἱ πλανῶν- 

ται τ ἢ καιρόιᾳ" αὐτοὶ δὲ ἐκ ἐγγώσουν τας ὁδοις μου. Ως ὦμοσοι 

ον Τῇ ὀργῇ ἯΟΥ. Εἰ εἰσελόυσονται εἰς τίω κατοποιυσίν Ἴ Βλέ- 

Ζπέτε, ἀδελφοὶ, μήποτε ἔςοω ἔν ἴενι ὑμὴμ καρδία πονηροὶ απιοί-- 

ας, αν πῶ Ὁ δποςηναι στο  Θεοό ζῶντος, δλλα «ὐρακαλεῖτε ὁ ἘΠΕ 

τοις κονϑ. ἑχοίςην ἡμέραν, ἀχεας οἱ οὗ σημέρον καλεῖται ἷνα μὴ 

σκλήριευ θη ὡς ἐξ ὑμὴμ « ἀστοὶ τὴ τὴς ἁμδρπας" μέτοχοι Ν τη 

γϑναμδυ Φ Χολεού, ἐὰν 4 πἰεὶ δρχέω τῆς υὑπρυρείσεως μὲς 

χρατελοις βεβαίαν (ατάρωιδρ, ον Τῷ λέγεαϑα, Σήμερον ὁ ἐὼν 

τῆς Φωνης ἀιδ ἀκούσητε μὴ σμληριαη τε ταῦ καρδίας ὑμὴν, 

ὡς ἐν “πὸ Ὁ φ)απικρασμῳ. Τινές » εἰκούσαντες αὐνρεπικραναν, 

Σλλ οὐπαντες (ὦ) ὀξελϑύντες δξ Αἰγύπβου δια Μωσέως. Τίσι 

δὲ τυϑϑσωυ χθισε τεασουβοίκοντοι ἔτη; ὅ!ς Ὅς «μδρτήσοισιν, 

᾿ὠνζαᾳ κῶλα ὑπέσεν ον τῇ ἐρημω: Ζισι δὲ ὠμοσς. μὴ εἰσελά:-: 

σέο εἰς πίων} καταποιυσιν αὐτῷ, Εἰ μὴ ̓Όις ἀπειϑήσασικ ὙΠΥΒ 

ποιμὴν ὃ 01: κ ἡδεωυήϑησοιν εἰσελϑεῖν δὲ ἀπιείαν. 

Φόϊς ὀμοιὼξ ϑίωαι, ἵνα ἐλεήμων βνηται Ω προς “δρχεερειὶ ᾷ 

Αἰμκθ β.Β 

. ψλ44.1 

ΑἾρκαβ..“ὴ.2 
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Φοξηϑω δ οιὦ μήποτε τατον - ΤῊΝ πω δὴ 

ϑε!ν εἰς τίω κατάπαυσιν αὐτῷ οδοκες ς ὧξ ὑμὴν ὑ ὑςερηκέναι" κ᾿ 

γα ἐσμέν φινεζελισμένοι, κα ϑαίη κακείνοι δὴν ἐκ ὠφέλησεν 
ὃ λόγος τῆς ἀκοὴς ἐκείνοις μη ̓συίκακρα μδύύορ᾽ τῇ ἢ πῖςᾷ Οις ἐ- 
κούσοισιν᾽ ̓ εἰσερχόμεϑει γ εἰς πίω κατούποιυσιν οἱ πιςεύσοτες, 
καϑῶς εἰ βυδοῖν; Ὡς ὦμοσοι ὧν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελδύσονται εἰς 
πίω κατα ποιυσίν μου. .κοήτοι ἔργων Στὸ καταβολῆς κὸ κο-- 
αἰκόυ γβυηϑεντων" ἔρια γα που τὰ τῆς ἐξ δ δμης οὕτω Και 
κατεποίυ σεν ὃ Θεὸς ἐν Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἢ ἑδδόμη πο παντῶν ΕΣ εβ- 
γῶν αὐτῷ. καὶ ον ζύτω σῶλιν, Εἰ εἰσολάύσονται εἰς τίευ κατό-- 
ποιυσίν μου. Ἐπεὶ οὐὖ ̓ς ΒΕΞΕΟΙ ἵεγας εἰσελϑειν εἰς αὐτίωι, 
"Ὁ οἱ σϑδϑτερον δὐανἼελιοϑεντερ ἐς εἰσηλϑον δι ὠπείϑηαν, παλιν 

ζιγὰ ὁράζειὴἡ ἡμέραν, σήμερον, ον Δαριοῖ λέγων, μῃ Ὀαζην 

ἀφόνον' καϑαὺς ΕἸ βηται, “Σήμερον ἐ ἐὰν τῆς φωνῆς ἀμ ἀκούσητε, 

μη σκληριθητε τα καρδίας ὑμ)ν." Εἰ Ὑ» αὐτοις ̓ἴησοις τ΄ 
᾿γέπαυσεν, ἐκ διὸ αὐϑὰ ἄλλης ἐλοίλει μ ταυτὰ ἡμέρας. ὦρᾳ 
Σπολείπεται σοιββαπομὸς τῷ Ὁ λα τῇ Τῷ Θεοδ' ὃ ἘΝ εἰσελϑῶν 
εἰς πίω καυτοί ποιυσιν αὐτῷ, Κα αὐτὸς κατεποισεν δστὸ τὴ ἔρ. Ὡ 

γῶν αὐτῷ, ὡς πῷ δυτὸ ΤΕ Θεός. Σπουδὰ σω μὲρ οι οἰ 
εἰσελϑεῖν εἰς ἐκαίνίω πίω καζωποιυσιν, ἵνα μή ὧν τῷ ἀυπὸ ἕες 
᾿ὐπυδείσμαι πέση τῆς ἀπειϑείαρ' -ὧῶν »ἡ ὁ ὁ λθηος 8 Θεοῦ Στ 
Θνέργής, Κα] ̓ Ὁμωτερος υὑπσέρ πᾶ σαν μοί χαιραν δίςομον, Κα] 
διβενόμδιος αἱ οὐγ Α μεξλσμιε ψυχῆς τε πνόύμιατος, ὡρμὴμ᾽ Τέ 
ἊΣ μυελῶν, Ω κριτικος ονϑυμήσεων καὶ :: ἐννοιῶν καρδία, κ' “κ 
ἐσ κτίσις ἀφανής ὄνωπιον αὐδ', παντα δὲ γυμν ἃ Ὁ Σὰ 
λισμένα Οις ὀφϑαλμοις αὐ’. χαθὸς ὃν ἡμιν ὁ λθρος. οἶον κᾧ 
οἱ ὁ Θδρχερέα μέγαν δεληλυϑέτο ζις οὐρανοιΐ, ἵησοιώ ἃ ̓ ον 

δ: ἅ Θεξ, κρατῶ μεν δὸ ὁμολογίας" 5 ἐγὼ ἐχομδυ δρχερέα μη ' δυ- 
ναμῆνο συμυπαιϑησσει ταῖς αἰϑενείαις ἡμὴ, πεπειρφιμδυον δὲ 
ὯΝ ταῦτα και» ὁμοιότητι ἰχωθάς ἁμδρπας. ̓ξοσερχώμεϑα 
οἰ μῖ' ποβῥησίας τῷ ϑεϑνῳ τῆς χάφατος, ἵγα λοίξωμϑυ ἔ ἐλέ- 
ον, (Ο. χάριν ὥραμδν εἰ εἰς εὔκαιρον βοήϑηαν. β 

ας ἊΣ οὐ, μέν οξ αὐθεούπων λαμρανομδρος, ὁ ὑπερ σιυ-- 

8 ὠπῶν καιϑίσαται ᾳᾷ χϑὸς τὸν Θεὸν, ἵγα χυδϑσφέρη δῶρο π 

καὶ 

1 ἡεδ. ο]. 

2 συΐκεκρα μά. 
γοίς. ἄ.σἹ.ε(ζ, 

,1α 
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ΣΝ ϑυσίας ὑπερ ἁμδρπῶν, μετελοπαϑειν δαυάμδοος Οις ἃ ἄ»-. 

γνοοῦσι Κα) πλανῶ υϑυοις͵ ἐπεὶ ὦ αὐτὸς τἰϑέκειται ἀδθενειαν, 
δια ταυ που ὀφείλει καιϑεὺς Ορὰ τῷ τῳ λαιοῦ, οὗ οὐ καὶ ἘΟΥ ἐξα --᾿ 

τοῦ «ϑρσφέρειν υὑπτέρ ἁμδρπων. Καὶ οὐχ ἐαυπζο Ὁ ες ἘΣ 

ζώνει τίω ἱεμίω, δλλα ὁ καλούμδμος Ἰσὺ - Θεοῦ ὦ καϑώηΡ ὦ 

ὸ Ααρών᾽ οὕτω (ὃ ὁ Χρκρος ἐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γλυυϑάυαι 336. 

γιερέα, δ Ἀο λουλήσοις τέθς αὐτὸν, ὙὙἹὸς μου εἰ συ ἐγὼ σήμε- 

ρῷ γε υνηκάσε. Καϑῶὼς και ων ἑτέρῳ λέγη, Συὶ ἱερεις εἰς Ὧν 

αἰῶνα . τλαξιν Μελλεσεδέκ. ς ον ταῖς ἡμέραις Φ σουρκὸς 

αὐτ, δεησᾷς πὶ  ἱκετηείας τϑϑς Ἂν δαυάμενον σιύξειν αὐ-- 

᾽ 
2 Ἀδγώγ, («1 

διακρισιν κριλοῦ τε κοι κακοί. 

Ἂν ὡκ ϑανάου, μῷ κραυγῆς ἰλυρας γ) ἢ δακρύων «υϑϑσενείκας, 

Ἂ εἰσευκουϑεὶς Στὸ τῆς δὐλαθείας, κοι πϑ ὦ ὡν εἷος, ὀμαιϑεν αἀῷ 

ὧν ἐπα ῦϑε τίω ὑπακοίω, ῷ τελοιωϑεὶς ἔην ἐτοζοιοὺ ὑπακούουσιν 

εἰυπτὸ πᾶσιν αἡπιος συτήρίας αἰωνίου, φξοσοιγορόυϑεὶς υὑτὸὺ χσὺ 

Θεοῦ ξρχεερεις “μὰ πίω ἄξιν Μελχισεδέκ. Πέρα οὗ πολιρ 

ἡμιν ὁ λόηος καὶ  δερερμδωυυέυτος λέγάν, ἐπεὶ γωϑροὶ γέλονατε 
ταῖς ἄκοαις Ὄ ἘΝ ὀφείλοντες Φῃ δεδευσκαλοι, δια ζθ φόνον, 

πολιν γφείαυν ἐχοτεῦ Ἢ διδασκειν ὑμαζφα σοιχεία, τῆς ἀνρ- 

''ς ΝΝ λογί ὧν μα Ὁ Θεού, καὶ γερθνατεχβείαν ἔχοντες γοαλαυ- 

κτος, (α ̓  τέρεας ὀϑφῆς' σας ἜΣ, 0 μετέχων γαλοικτορ, ὠπειρος 

λόρου δικαμοσυνης" νήπιος μὰ δ: ̓πελείων δ ὀξινὴ Η σερέα ὅ9- 

Φη, δια ἐξιν ἃ αἰαϑητὴ Θμα γεγυμνασμένα ἐχόντων τέϑς 

Διὸ ἀφέντες "ὃν τὴς 

β ὠρχῆς Τ' Φ Χραςοῦ λόυον, 2 πίω τελείοτητοι Φερφμθα, μη 

ποίλιν ̓ϑέυδημον καταξαλλομδμοι μετανοίας Στὸ γέκρῶν ἐρ- 

γῶν, "Ὁ πίςεως δὶ Θεὸν, βαπῆισμιων διδαχος, ὀιϑεσεως ΤΕ 

χέθαν, δύαςώσεως τέ γεκρῶν. κοι κρήλατος αἰωνίου. . 0) " ζυτὸ 

ποιήσομδν, ἐανηῷ ὀἰχιτρίπη ὁ ὁ Θεός. Αἰδοιυ ατον » οὖν ἃ τὰ παξ 

φωτπωϑένταρ, γευσα μϑύοιςτε ἡ δώρεας Φέ ἐπουρανίου, ΕῚ μετο- 

Αϑι ἄνηϑενταρ πνά) κονδὰν ἀγί οὔ. κι ΚΟΛΟΥ γέυσοι μῆυοις Θεοὺ 

ῥῆμα, δαυαμεις 7 μέλλοντος ΠΥ  ΑῚ αὔραπεσο γταρ, παι λιν 

λὐακαινίζειν εἰ εἰς μετανοιαν, ἀῤαςοιυρο σεῦ τας ἑαυτοῖς 1 ἡον ν 

Θε Ὁ ὃ αὔρα δηγμμαΐεζοντα: .} ἡ γὸὴ ἡ πιῶσοι δ᾽ ἐπὶ αὐ πολλάκις 

ἐραθμδυον ὑ ὑεγ' δ Φίκηουσοι βοτανίωυ εὐϑετον ἐκείνοις δὲ οι Καὶ 
1. 

αὐ ΠΤ ἄραλ. 

Χγ.Β 

Ψάι. β.Β 
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γεωργεῖται, μετα λαμ αις δὐλογας Στὸ Τῷ ΘΕ" ὀκφέρουσι 

ὃ ἀκαϑας μ᾿ ἡ φολξόλοις, ἀδόκεμος Ω καἴαρας ἐπι, ἢ ἧς Ὁ τέλος 

εἰς καῦσιν. Πεπείσμιεϑε φ' ΩΣ ὑμὴν, ἀγαπητοὶ, ᾳ κρείονα, 

Ἢ ὺ ἐχομᾶμα σωτηρίας, Ὁ οὕτω ἡ λοιλφῦ μὴμ᾽ Ὁ ἐγ ἀδικος ὁ ὁ Θεὸς 

ὁπιλαϑέας ὃ ἔργου ὑμλμμὼ τ κοπου ᾧ « ἀγαπης ἧς ἐνεδείξα- 
ὃς εἰς “ὃ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσωντες ζοις ἃ ἄγιοις ὦ διακονουυ-- 

τες. ἐπιϑυμοῦ δ ὃ η ἐκᾷςον ὑμὴμ ὁ Σ αὐτίευ ον δείανυοϑοιι ἡμὴ 

δύω τεὸς τίω πληροφορίαν τὴς ἐλπίδες χει τέλοις, ἵνα μὴ 

νωϑέϑι γἜύτεϑε, μειηται. ̓ , Τὴμ διὰ πίςεως χὴ μακροϑυμίας Κλῆ 

βονο κου τῶν τας ὁ ἐπαελίας. Τῷ» Αθρφαμ. ὑπατήειλα- 

μένος ὁ ὃ Θεὸς, ἔπει κοὺτ' ᾿ οὐδενὸς εἴγε μείζονος ὁ ὀμόσω, ὼ μοσε 

κα 3» ἑαυ τ »λέγων, Ἣ μίω ὀὐλογῶν δὐλογήσω σῷ, Κὴ πληϑύνων 

“ληϑυνώ σέ. Καὶ ὅγω μακροϑυμησοις ἐπέτυχε ὡς ἐπαηϊελίαρ. 

Ανϑεθοποι μδω γ καὶ 18 ἢ μείζονος ὀμνύοισι, χα ποίσῃς αὐτοῖς 

Δύτιλογίας πέρας φς ἐδϑ ιν: 0 ὅρκος. ον ῶ ὁ αἰδκοσύτερον (ς- 

λόμᾶμος ὁ 0 Θεὸς ΘΖιδώξαι Οις κληρονόμοι τῆς ἐπαιηελίας τὶ Νὰ 

ἀμεταϑετον τῆς βουλης αὐὑποΐ. ἐμεσίτευσεν ὄρκῶ, ἵνα διὰ δυο 

πραγμάτων ἀμεταϑέτων, (ων. δὶς ἀδέιυατον ψεύσαῶς Θεὸν 3) 

ἰσχυρῶν ἀρ ακλησιν ἐχωμὴυ ῷ καΐζαι φυγόντες κρατήσοιι! τῆς 

σδϑκειμλυης ἐλπίδὸς, [εὖ ὡς ἀΐκωραν ὑχομὴν τῇ οψυχῆς α «-- 

σφαάλη τὸ ΧΑ] βεβαίαν, ε Σ εἰσερχομδυίω εἰ εἰς "ὃ ἐσώτερον ᾧ χᾷ- 

(ἀπετασμ εὑτος, ὅπου τοεῤόρομος ὑσέρ ἡμὴ. εἰσηλϑεν ἴηίος, 

κατα τίω αξιν Μελχίσεδεκ ϑρχιερόυς δβνομδυΘ: εἰς ῷ 

αἰώνα. "Οὗτος )Ὁ ὁ 0 Μελλισεδὸν, βασιλόυς Σαλή, 

ἱερεις ΤΩ ἢ Θεοί τού ὑψίοου, ὃ σίμναντήσοις Αρραάμ υὑσορρέ- 

Φοίν Χο τὴς κοπῆς Τὴν βασιλέων ἡ γ δὐλογήσοιρ αὐτὸν, ῷ καὶ 

δεκούτίου Σστὸ παιτῶν ἐμμέθασεν Αξρφαμ, τσθϑῦτον μδρὲ ἐρμη 

νδμόμδρος βασιλεῖς δικουοσίωνης ἐπειτα δ καὶ βασιλεις Σα- 

λήμ, ̓  ΤΥ βασιλέι εἰρίκυης" ἀπεέτωρ, ἀμήτωρ, ἀγγωυεαλόγη-- 

τος, μυῆτε δρχέωυ [ἑμιερών͵ μήτε ζωης τέλος ἔχων, ̓ἀφώμοιω- 

μδύος 5 Ρ τῷ Ὁ ἡ τ ΤῈ Θεοό, μδυφὶ ἱερειβ εἰς ὁ δείωυορές. Θεωρεῖτε 

3 πηλίκος ζσια Ω ὁ καὶ δεκατέευ Αζρᾳαμ. ἔδωκεν ὧν. Τα ἀπρο-- 

ϑινίων ὁ παισειαρχῆς. Καὶ οἱ ἰδ Ομ τ ὁ ὑῶν Λδὺὴ πίω ἰῤξμες- 

πείαν λαμίᾷανοντες. οντολίμ ( ἐχοισίν Σστοδεκοτοιίυ “ὸν λοιὸν 



Φ- 
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λῶν γόμον, ζουτέει οὖν: ἀδελφοι αὐτῶν, καί ὀϊξεληλυὺ-- 
ϑυταῖς ἐκ τῆς ὀσφύος Α(ρριαίμ. ὁ καὶ μὴ γυεαλογούμῆυος δ 

ἡ ἐὰν ἣ ν᾿  χ7 -ς " ΨῈ αὐτῶ ἐὐαρόνον μος Τ' Αξρααμι, κι) “ὃν ἔχοντα ταῖς ἐπαπελίας : 
δ λόγηκε. Χωρίς 5 σι σης δυτιλογίας, “ὃ ἐλοιῆηον κοῦ ᾧ κρᾷ- 

Σ Ἕ ΩΝ 3 ᾽ τονος δυ λογέιτο!. Καὶ ὡσᾷ μἂἣυ δεχοίτας στοθνὴ σκοντες σ᾽ 309ο.-- 
ς 3 ΄“ ς ἂν» δ: ᾽ν} ποι λοιμι(ξανοισιν' ἐκεῖ δὲ δ) οτυρούμδυ- ὅτι ζη. Καὶ, ὡς ἔπος 

«σὺν ΄ς΄ς λ Φ} 

εἰπεῖν, δία Αζξρρφιαμ κὰ Λόὺ ὁ δεκαώτας λομμξαγων δεδεκαί-. 
πό]α! "ἔτι 7) ον τῇ ὀσφυϊ Τῷ παΐος [ὦ ὃτε σἰὡυϊωτησεν εἰυττὸ 
ε ! Ω νῶν Ϊ Ὧ ας ΚὉ ΠΝ Υο - ὁ Μελχσεδεκ. Ἑἰ μδυ ο(ἐὖ τελείωσις διαὶ τὴς Λόυϊτρνης ἱερω-- 

.. Ι " ς ᾿ λ »,» 5. ἣν » 
σΐλϑης ἷευ" (ο λᾶος ). ἐ' αὑτῇ νεγομμοϑέτητο") ἧς ἐπι χρεία, καὶ 

λ 7] : ν λ «} 3 ς ᾽ “ἰὼ ἴξιν Μελχεσεδεκ, Ἑτερί) ἀνίξειοϑεω ἱερέα, ὦ οὐ καὶ χέρι 
ἢ 1 ᾿ ! τ ΡῈ εἷς ἐς; ΥᾺ ζξιν Ααρων λέγεσδα: μεταϊεϑευϑυης )Ὁ τῆς ἱερωσίῥυυς, ἐξ 
17 ἡ περ ἢ Ι " 5... ὦ ΜΕΥ. “ ὀϑαΐκης (φ! νοιλου μετασεσις γίνεται. ἐΦ ον )Ὁ λέζεται Ἴαυ--: 

ἊΣ τὰς ἢ ! ϑ ,) 9 ου τὰ, Φυλης τέρας μμετεφηκῆν. αῷ ἧς ὠσδεὶς χυϑοσέ 705 Ἴζυ ου-- 
! " ΣΝ, 3 ὙἘΞῪ 3 ἰϑς γειξ σιαυςηθλω " χυϑόσρηλον )ὸ ΟΤΙ ξ [οὐδὰ, μα τέτωλκεν ὃ Κύρμος 

ς ᾽ ἃ λ . λ , ς ὦ Ι ἰδιω Σ ἡμὰυ, εἰς ἰεὺ Φυλίω οὐδὲν τϑα Ιρῶωσμυης Μῶωσῃς ἐλοίλησε. 
! 2] [ Ι .5 3 ς ΟΦ μοσοτερον ἔτι κατάδηλον δξν, εἰ κτὶ χίω ὁμιοιότητο Μελ- 

λήσεδεκ ἀνίρεεται ἵερειῷ ἕτερος ,ὃς ν κι γόμμον ἐντολῆς σουρχέκης 
γέγονεν δλλα καὶ δυαμαν ζωης ἀκοζοιλύτου" μδρτυρ Ὁ, Οὅι 
συ ἱερεις εἰς (Ὁ) αἰῶνα καὶ αὶ ἴαξιν Μελχέσεδέκ. Αϑέτησις μὴ 
“Ὁ γΙνΈτοι ̓ πγοϑαούσης ἐντολῆς διαὶ τὸ αὐτῆς ἀεϑεγὲς ᾧ ἀνω- 
Φελές - οὐδὲν γὼ ἐτελείωσεν ὁ γόμος, ἔπεισα γωγγὴ ἢ. κρείήονος 
ἐλπίδὸς , δὲ ἧς ἐξγίζομδϑυ τῶ Θεῴ. ΚΑΙ (αᾳ3) ὅσον οὐ γωϑάς ὁρ- 
κωμοσίας, (ὦ μδὺ ) χω δὰς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεὶς γέονό-- 
τες" ὁ 3 μι ὁρκωμιοσίας, δε τοῦ λέγοντος χαδὸς αὐτὸν͵ μοσς 

[ ; Ι ὶς ν᾿ κων », (Ν δ Κύρμος͵ (Ὁ οὐ μετα μδηνϑήσεται, συ ἐερέιυρ εἰς 1' αἰωνα κ᾿ πίω 
ὅξιν Μελχισεδὲκ") ΚΤΊ ζσουτον κρείπονος δια, ϑήκης γέσονεν 
ἐήυος ἴηζοις. Καὶ οἱ ὑδὺ πλείονές εἰσι γξλονότες ἱερᾷς, δια “ὁ ϑα- 
νώτω κωλύξάϑοι πὐσωμδώφν" ὁ 5, διὰ ὁ υδυφν αὐτὸν εἰς δ αἰώ- 
να, ,ὠποροίξ τον ἐγᾳ πίω ἱερωσίωυΐευ, ὅν κ σω ζειν εἰς ὁ πον-- 

τελὲς διυαται Οις χαδοσερχομδροις δὲ εἰν τῷ Θεῳΐ, πωύτοτε 
ζῶν εἰς ὃ οντυζχου ἀν κχσέρ αὐτῶν. Τοιοῦτος ἮΝ ἡμῶν ἐπρέπεν 

πὐναρμὶ, ἀαύεοἀμρονοὺ αμφωρόνυ κρα ΝΑΗΝΦΉΝ ΚΝ 
ὡμδρτωλῶν κὰ ὑψηλότερος ὙΠ] οὐρανῶν νομδρος, ὃς ἀκ ἐχά 

1.1, 

φς 

ἔν δυ 

: Δ 

ΡΥ Ε Ἢ 
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ΛδτοτιΑς κοιϑ. ἡμέραν Δϑαίμην, ὥρη ὦ δρχερεῖς, ̓ παδϑτερον ἱχσὲρ 
τἷμ ἰδίων ἁμδρίεων ἢραίίο ἀϑαφέρᾳν, ἐπειτα ΟΣ λοιοῦ᾽ τοῦς 

0). ἐπούησεν ἐφάπαξ ὁ ἑαυτὸν ἀνενέίκας. ὁ ὃ νόμος γαρ λύϑρϑ- 

ποις καϑίςησιν Ὄρχερεῖς, ἐχονταρ, ἀδϑένφαν: ὃ λθηος 5 τῆς ὁβ-- 

ΞΙ 

β κωμωσίας Φ μὰ μῃ δὸν νόμον, υ)ὸν εἰς ἢ" αἰῶνα τετελειω μῆσον. 
ΠΣ ᾿Κεφαλαρον: 5 ΘΟ: Οἷς λέρο υὗροις, ζιουτον ἐχομδο ϑρχες 

ῥέα, ὃς  ἐκαϑισεν ων δεξιᾳ τῷ Τϑεθνου τὴς μεγαλωσζμης ἐν Ὅις 

οὐρανοῖς, τὰ ἁγίων λειτουρηθς, "] Ι Φ σκίκυης τὴς δληϑινης, 

ἰεὺ ἐπηξεν ὁ Ο Κύομος. "ὦ γε ἀὐϑοθοπος: ἐσ ; γὼ ϑρχερεις εἰς “ὃ 

πϑϑσφίρ ΑΨ δῶρα τέ Κα ϑυσίας κουϑιςεται ᾿" ἜΣ ἀὐϑαίχαι Ὁ 

ἐχώνπ Ὄ Σ᾿ Ὀϑαν! ὃ πσθοσενεία. Εἰ , μι )ὺ μω οὐχὶ γῆς, οὐσῆ ὧν 

Β [εὐ ἱ ἑερεις, ὈνΤΩΥ τὴν ἱερέων ὧν ων ποδφσφέροντων κί ἡὸν νόμον ὰ 

δῶρα, ὅπινες υὐπουδείγμαῖε καὶ σκιᾳ ἐ λοαισρέυοισι τὴμ ἐπουροί- 

νίων, καϑῶς καγφηματιςοι Μώωσης μων δ ιτελεῖν τίου σκη--" 
βξολχελ 5 γίρυ, δα, γωρ ᾿ Φησι, ποιήσης παῦτα κί ἣν τύπον τὸν ὄγχθέν- 

ὡς οι: ὧν τῷ ὄρει. Νωωὶι ̓ 3 διαφφορῳντέρας τέτευγε λφτουργίας, 

ὅσω ΩΣ, ἜΣΕΒΕΡ ἧς δια ϑήγμης μεσίτης, τις ὀπὶ ἱ κρειήϊοσιν ἐ {- 

παηελίαις γενομμοϑετήται. Εἰ ΌΣ ἡ πσϑφότη ἐκείνη [εὐ ἀ ὠμεμ- 

Γ» ἤῖος ἐκὰν δευτέρας ἐξητεῖτο τὸ τοτος " μεμφόμδμ» )ὦ αὐτοῖς 

ΓερεμιλάνΖ 5 λέγά, δου ἡ ἡμέραι ἔρχονται, λέ) Κύξμος, Κα σίἱωτελέσω ἐπὶ 

». δὸν Ομζον ἱσξαηλ καὶ, οὶ τὸν οἰκον ἰοὐσὰ διαιϑήκην " καινίαυ, οὐ 
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ἂψ 
" ὀδιλαβομδμου ἐπὰν τὴς χάρος αὐτῶν. ,ὁξαγαγεῖν αὐτοι; ον 

» γῆς Αἰγυήῆου, ὃ ὃτι αὐτοὶ ὀγέμμειναν ἐν τῇ ἢ διαϑύκημου, κάγω 
᾿ ἠμδγησα αὐτῶν, λέγ Κύρμος. ὅτι αὗτη ἡ δια.ϑήκη ἰεὺ δια, ϑήσο-- 

"δὰ τῷ δἰκῶ ἰσεαήλμῷ ταὶ ἡμέρας ἐκείνας, λέγ Κύεμος, 

Δ» διδοιᾷ νόμοις μου εἰς τίω διανοιαν αὐτῶν. Χο νι καρδίας 
39 αὐτῶν ὀηιγράψω αὐτο "Ὁ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν. Ω αὐτοὶ 

» ἔσον ταὶ μοὶ εἰς λοιον" Κα οὐ μη ' διδοιξωσιν ἵ ἐκοῖςος “ὃν πλησίον 
Ἔ αὐτοῦ, , Ὁ ἕκαςος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. λέγων, Γνῶϑι δ Υ' Κύριον 
᾿ ὁπ παντὸς εἰδείοισί με στο  μικρο ο αὐτὸν ἕως μεγολου αὐ», 

ὁπ ἵλεως ἐσομὰ! ταῖς ἐδικίαις αὐτῶν, Ω δμ ἁμδρίεων αὐτῶν 
» Χρὴ ἣ; ἀϑομιῶν αὐτῶν οὐ μυὴ ̓μνησϑεῶ ἔτι. Εν τῷ Ὁ λέγήν καίω, 
πεπαλαίωκε τίω τοφφτίιυ: "ὁ 5 ) πωλαιούμδρον καὶ 9 γηροίσκον, 

υ ν 

ξ 

χίου δια, ϑήκην ἰοὺ ἐ ἐποίησοι Οις πασρασιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ 

1 πολίτίω. α.«-. 
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ἐήιις ι ἀφανισμού. Ἐἴχᾳ μὼ οαῦ και ἡ φεϑέτν σκη-- 

νὴ δικαιώματα λαιπρείας, το, ἥ ἅγιον κοσμικὸν. ̓ σκίαωη ΝΣ κα 
τεσκδυάαϑη ἡ ἐσθ ων ἢ ἢ τε λύλρια "Ὁ ἡ ῥαπεζα χα ἡ χσθ9- 

Εξοδικς. Α. 

ἢ λς, Α 

νεσὶς τὴν «ρων ἣ ἡτις λέγεται ἅγια. Μετα: 3 Ὁ δεύτερον καΐα-" ὝΕΣ ,2:. 2 -Ξ-ο Ἃς 

πέτασμα σκίωυη μ ̓ λφομλυη᾽ ἅμα ἀἰγίων᾽ ̓Δϑυσοιυ ὑχουστι 
ϑυμιατι Θμον "Ὁ τίω ΤΑ ὡτὸν τῆς διανϑηχης αὐἰξικεκαλυμιμέ- 
νΐω ποαϑτοϑεν λξισίῳ, ον ἥ φωμνος ἀθυσῃ, ἐχουσοι ̓ς μαννα, "Ὁ 
Η ἱῥαξδὸς Ααρῶν ἡ βλοιςησοσοι, καὶ αἱ πλάκες ὁ διαϑηκης' 
“ὑπερᾶγω ὃ αὐτῆς Χερουξιμ δόξης, καἴαισκιαζοντα κα τὰ ἱλοιςή- 
Θκον " τδὰ ὧν ἐκ ἔσι νι λέγήν ἐν τὶ μέρ(Θ’. Τέτων ὃ οὕτω χα- 
τεσκόμασμένων, εἰς μδυξ χορϑότίου σκίωυὴν διαπαντὸς εἰ εἰσία- 
σιν ( ὶ ἵεβεις τας λαισρείας ὠὐχιτελουῦτες εἰς δὲ τίωυ δευτέραν 

“ἅπαξ τῷ 15 ογιαυτοῦ μόνος ὁ ᾿ δρχέρεις, οὐ λώθας αἵματος, ὃ 
τυδϑσφέρει κχσέρ ἑαυτοΐ ὍἹ τὴν ἢ τ λαδά ἀγνοημάτων. τεἢ- 

“τὸ δηλοιωοὴος τοῦ πνδύματος ὅ ἀγίς ̓ μήπω πεφανερωάς τίω 

τῷ ἀ ἁγίων ὁδὸν, ἔτι τῆς Ζσδοότης σκίευης ἐ ὑχούσης σεέσιν, ἥτις μας 
ἐαθ ολή ἐξβυκαιρὸν Ὁ ον ὀνεςηκότω. ᾿ καϑ. ὃν δῶροι τ καὶ ὃὺ- 

σία! τὐδϑσφέρονται μη , δεινά μδυαι κα “ἂν σέϊυείδοσιν τελοιῶστει Σ 

λατρδύοντα, μόνον ὦ! βρώμασι, χρῇ ποίμασι, ̓  διαφόροις 
βαπῆισμκοις, τὰ 70 ̓ δικαιωμασι σονρκὸς, μέχϑαᾳ Κο!ροῦ διορϑώ- 

σεως ὀἰψικείμδρα. Χραςος Ἂ δα βυόμδυος Ξρχεερει 7 μὲν 

λόντων ἀγαϑων, δια τῆς μείζονος Ω τελειοτέρας σκίευης. " χ- 

Ροποιητου, Ουτείν, οὐ αύτης τῇ τῆς χϑεσεῶς, ἐἰδὲ δὲ ἀματορΐζ. 
γῶν καὶ μόν, δια ὃ δ ΤῸ ἰδίου αἥματος εἰσηλϑεν ἐφαπαξ εἰ εἰς 

ᾳὼ οὐγία, αἰωνίαν λυΐρωσιν φαιδμος." Εἰ ΝΣ; Τὰ τ όῃ ταύρων 

τράγων, κὶ 0 ασυδὸς δαμάλεως ῥανζουσοι οὗ οὖν » κακοινωμέ- 

νοις »ἀγιαίζοις χαδὸς τίευ τῆς σευρκὸς καϑαρότητα, πόσει μαλ- 

λον “ὁ Ἴδὺ Τ' Ὁ Χοιεοό, ὃ 6 διὰ πνόλματος αἰωνίς ἑαυ: προσή- 

γείρκεν ὠμωμον τῷ Θεῴ, ̓ καϑαριεῖ Υ σἰιυείδησιν ὑμῶν Στὸ 
γέκρῶν ἐργῶν, εἰς ηὃ λαισράνφν Θεῷ ζώνη: ; γὺ διὰ Ὁ ὁ» διαιϑη-- 

χης καινῆς μεσίτης ὅξήν, ὅπως ϑανώτου μομδυου, εἰς Σστολύ- 
τρθοιν τὴμ ὦ ὶ Τῇ ἢ ποδούτη δια, ϑηκη «ϑραξασεων, τίω ἐπαηΐε- 

λίαν λοίξωσιν οἱ νι ἐκεκλη μδιυοἱ τὴ τς αἰωνίου ᾿αληρονομίαρ᾽. ὁποὺ 

ἊΝ δεαιϑήκη, ϑανώτον λϑαίκη Φεέρεώϑοι τοῦ διαϑεμδυου." δια- 
ΠΗ, 
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ϑήχη γ» ΩΣ γέκρσις βεξαμα, ἐπεὶ μυὴ ποτὲ ἰσώει ὅτε ζη ὁ ὁ διαϑέ-- 

μος. Οϑεν οὐσῖ, η ὁ σερότηχωφάς α αἱμᾳτος ἐἐκιεκαίνιςτο Ἵ 

ληϑείσης )Ὁ πάσης Ἴντολῆς κτὶ νόμον ὗαῦ Μωῦσε ως παντί τῷ 

λοι, λαξων ς αἵμια Τὴν μόρων νὰ Ὁ τράγων ἼῸ, ὕδατος ὦ ἐ- 

θλου κοκκίνου ζα] ὑπηοιπιος αὐτὸ τέ εῳβιΟλίον καὶ παῦτα ὭΣ 

λοιὸν ἐῤῥαντισε, λέγων, ὙΤούτ τὸ αἷμα τῆς δια ϑηχης, ἦν ἧς ὧψς-- 

τείλοιτο ̓σϑϑς ὑμας ὁ Θεός. Καὶ χίευ σκηνί εὐ δὲ Καὶ παύτα ἴα 

σκόνη τῆς λειτουργίας τῷ μαϊμμῖλε ὁμοίως ἐῤῥάμδεσε. Χρὴ ᾿έδὸν 
ἐν αἵματι παῦτοι καϑεοέξεται καὶ κῳ τὸν γόμιον, ὁ χώθας οἡμια-- 

τεκχυσίας οὐ γίνεται ἀφοσις. Δ ώξνη οἰ ὰ μῶν υὐποδείλμια.- 

τὸὰ τὰ ὡν Ὅις οὐρανοῖς, Ούτοις καϑαθ ἐξεόϑαι. αὐτὰ φ ὦ ἐ. 

πουρᾶννα; κρείδῆοσι θισίαις φῷρα Ἰαύται. ου "Ὁ εἰ εἰς χήροποίητα 

ἅγια εἰσηλϑεν 0 ὁ Χραςος, Δὐτιτυποιῖ Ἴων δληϑινῶν, ἊΝ εἰς αὐτὸν 

“ὃν οὐρανον, για Ὁ ἐμιφανιαϑέευαι τῷ τοδϑσώπτω 7 Θεοῦ υοτρ 

ἡμμ φσῇ͵ ἵγα πολλάκις τϑρσφέρῃ ἑαυτὸν ὡς ὁ Ο ὄρχεις 

εἰσέρχεται εἰς ᾧᾳ ἁ ὄνοὴ χατ' ὄνιαιυτον ἐν αἰματι ϑλοτείῳ" ἐπε 

ἐσὰ αὐτὸν πολλάκις πα ϑεῖν πὸ καϊζαθολῆς κὸ κοσμλουννω Ὁ δ ἢ ἧς 

παιξ ὅ))ι σὶϊυτελείᾳ, Τὰ αἰώνων, εἰς ἀϑέτησιν ὠὡμδρῖεας, διὰ ᾧ 

ϑυσίας αὐτοῦ πεφανέρται καὶ και. ὅσον Συτόκειται Ὅς ἀω- 

ϑεθόποις ἅπαξ Σποϑανειν, μῶν 5 ; ὅτ κρίσις, "οὕτως ὁ Χραςὸς 

ἅπαξ «αεϑσενέχθεις εἰς "ὁ πολλῶν ἀμενείκῖν ἀμδρίκας ὧν δέυ 
προυγωδὲ ἁιζοπας ὀφϑήσεται Οις αὐτὸν ἀπεκδεχομδύοις 

εἰς στοτήρ αν. Σκιαν γὸ ἢ ἔγων ᾿ νόμος τὴν μδυὸν- 

β ἘΝ ἀγουδτον, δ αὐτίωυ τ εἰκόνα τὰν ποεαγμιάτων, καπ' ἐνιαυ-- 

τὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσίαις αξ τυεϑσφέροισιν εἰς Ὁ  διευεχές, οὐ-- 

δέπο τε ̓ δαυαται ὧν. τυϑϑσερχομῆυοις τελοιῶσοα᾽ ἐπεὶ οὐχ, 

δὺ ἐπο σδυν Τὸ ̓'προσφερόμϑδιυαιρδια ὶ ἕὰ μηδεμίαν ἐγήν ἐπὶ (ἐνεί- 

δυησιν ἀμδρίοων ζι λοιτρόδλοντας, ἅπαξ κεκαϑαρμδρ οἱς "δ 

ἐν αὐταῖς ἀὐαμνησις αὶ ἁμδρτιῶν κατ ὡψιαυτον. Αδαυατον 

Ὁ αἢ μα ταύ ρῶν καὶ πραγῶν ἀφαιρεῖν ἀμῦρπαρ: διὸ εἰσερχό- 

μᾶρος ὡς Σ κόσμον λέγ, Θισίαν ᾿ σθϑσφοραν “κ ἠϑελησας, 

σῶμα δ ) κατηρίεσω μοι" ὁλοκαυτώματα κ, ᾿ ὩΣ ἀμδρπαρ ἀκ 

᾿δδόκησας, Τότε Εἰπτον, ἰδοὺ ἥκω, (ἐν κεφαλίδι βιξλίου γέ 2,2Ξα 

» πῆα! δὰ ἐμιού, ΤῈ ποιήσοι, ὁ Θεῦς, ς ϑελημα (ου. Ανωπρῷ 
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ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΪΙΟΥ͂Σ. τῆς 
λέγων, ὁπ ϑυσιαν ὦ ποσῷ ὁρᾶν ̓  ὁλοκαυτώματα Ὁ δ 
ἀμδρπας ἐκ ἰἐϑέλησαρ οὐδὲ δύδόνησοις, (αἵτινες κα τὸ νόμον 
πεϑσφέρο!),) τῦτε εἰ βρῆκαν, [δου ὴ ἥκω ὅ᾿ ποιὴ σι. ὃ Θεὸς, ϑες 

λημά (θυ. Αναιρει ἡ τὸ τσέϑοτον, ἵνα Ω δεύτερον σήση. ον ̓  ὃ ϑελή- 

μαϊαεη ἡγιασμένοι ἐσμμέν, οἱ δια, τῆς τσρϑσῷορας δ σιόματος 

δι τ [σοῦ Χραςοῦ ἐφάπαξ. Καὶ "Ξ εμδυ" ἱερειξ᾿ ἕρηκα κα. ἡ-- 

μέραν λοτουργῶν, κα) τας αὐτας πολλάκις πεθσφέρων ϑυ- 

σίας, τινες οὐδέπόϊε δε ανταὶ φἰϑκελειν ἁμδρπας᾽ αὐτὸς δὲ 

μίαν ὑπέρ ἁμδριεών τϑϑσενέίκας ϑυσίων, εἰς “ὃ διμιυεκς 6- 

κάϑισεν οΨ δεξιᾳ τῷ Θεοῦ, τὸ τὸ λοιπὸν ὠγιδὲ χόιδυος ἑως τεϑῶ-- 

σιν Φῷ ἐγθροὶ “:Ὸ ΤΡ ἰπσοποδεον Τὴν ποδῶν ἀ εἰν μιᾷ . )Ὁ Ζυεθοσ-- 

Φορᾷᾳ, τετελείώκαν εἰς “ὁ δείιυοχς Οιὶ ̓ἀλιαζομβνα; . Μαρ- 

πυροὶ ὃ ἡμῶν καὶ “ὃ πνέμα ἃ ἅγιον᾽ μῳ Δ ΡῸ : τοερφρηκέναι, 

᾿Αὗτη ἡ δια, ϑήκη ἰεὺ δεανϑησομμαι χαϑὸς αὐτοις μ ταῦ ἡμέρας 
ἐκείνας, λέγά Κύρκος, δεδδις γόμτς τ ὅι καρδίας αὐτῶν, Κ) : 

δι διανοιῶν αὐτῶν ὀλιγρανψω αὐτοις, ΟΣ ἀμρζεων αὐη 
ἊΣ Υ' ἀμομίῶν αὐτῶν μη ̓ μνηάχὺ ἐπι που: ὃ ἀφέσις φάτων: δ“ 

ἐπ εϑσφορὰ Χ ἁμδρπας. ἔχοντες οαὺ ὑ ἀδελφοὶ, παρῇ ῥη- 

σίαν ἐς Υ ̓εἰσοδὸν ἢ! Τ' ἁγίων ον τῷ ματι ἑη(ο, εὺ ἐνεκαίνισεν ἡ΄- 
μιν ὁδὸν σεϑσφάτον, κα ὁ ζῶσαι διά ὅσ 5 καζοιπετάσμιατος, ζουτέοι 

Φ σουρκὸς αὐτῷ, "ὦ ἱερέα μέγαν ὁ οὐ Ἃ ἣν οἶκον “ α Θεῦ, ὦ 

λωμεϑα, μετὰ ἀληϑινὴς καρδίας Ψ πληροφορίᾳ, πίςεως, ἐβ- 

ῥανεσμίνοι τοῖς καρδιας Στὸ σιλυειδήσεως ΠΡ βαογ ο, Καὶ λέλϑ- 

μδυοι ἡ Ὁ σώ μα, ὕσδωτι καϑαρῷ κατόχωμδρ τίω ὁμολογίαν τῆς 
ἐλπίδος ἀκλινῆ, (πιςος “Ὁ ὁ 0 ἐπαηειλοίμδυος,) ) καὶ κατανοῶ- 

μὴ ἀλλήλοις εἰς ὐβρξνσιννα αἰγαίπης καὶ καλῶν ἐργὼν μὴ 

ἐξ καταλείποντες γί οὐπισιωυαγωγίωυ ὃ ἑαυτῶν καϑῶς έϑος ψ,- 

σὶν, δλλὰ οὐ ΑΝ ἊΜ Ι Ὁσούτω μαλλον ὅσω βλέπετε 

ἐδίξουσων ἢ Τ' ἡμέραν. ̓Ἑκοισίως )Ὁ ἀμδρτανόντων ἡμὴ μ 

Ἂ λαβεῖν τίυῦ εἰ χίγνωσιν τὴς δληϑείας, ἐκ ἔτι αϑὰ ἀμδρίεων 

ἀπολείπεται θυσία, Φοξερᾳ δὲ τις ὀκδοχ! κρίσεως, καὶ πυρὸς 

ὅὄνλος, ἐσϑιήν ̓ νϑηοντος Οις ὑπενανπίοιρ. Αϑετήσοιρ ἧς νόμον 

Μωσέως, χωράς οἰκζερμῶν ΡΝ δυσὶν ἢ ΤΘΆΑσι ἐμδρτυσιν πὐδη 

[.] 
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1696 β ἐπιστολὴ 

“πὸ Θεοῦ καΐαποπὶ στξ, καὶ "Ὁ αἡμᾶ τῆς δια, ϑήκης κοινὸν ἰξ- 

γησουμδυοςι χ ὁ ἡγιαοϑη, καὶ Τὸ ὑπνάμα Ἴης χαέατος νυξρ.- 

σα: οἴδαμᾶν: 78» ᾿ ΦὉ ἐἰ εἰπόντα, Ἔμοὶ ὠκιδραησις, ἔγω δυταπος- 

δώσω. λέγά Κύομος. Και πολιν, Κύδκος ΚρΙΨΕ, τὸν λαιὸν ὅ..- 

τού. φούερὸν δ ἐμυπέσειν εἰς χέιρας Θεοῦ ζῶντος. Αναμι- 

μφήσκεοϑε δὲ τα τεϑτερί ἡ ἡμέρας ὧν αἷς φωΐερϑεντες πολ-- 
λίω ἀθλησιν ὑ ὑπεμείνατε ΘΑ Υ ΤΣ ΤΣ Ὁ ότο μῶν. ὀνεισεσχλοις 

(1 » θλίλψασι ϑεατεκζομδυοι" ̓Οὐτο δε, κοινωνοὶ Τὴμ οὗ οὕτως α»- 

β ναφρεφομῆνων γβνηϑεντες. Καὶ γὼ “οἷς 'δεσμοιρ᾽ ἐἰρυισ σάυέπα- 
᾿ϑήσοωτε, κα] τίω «ὐρπουγέευ χν ὑπαρχόντων ὑμὴμ μῷ 
πεοσελέξαϑϑε, γνωσρεοντες ἐχν: ὃν ἑαυτοῖς πρόδονα ὕμα ὕπερ. 

ξιν᾿ - Ἐρανοις καὶ ᾿ μϑύουσων. μη ᾿ Χσποξ αλητε οὐῦ τίω ἠ μὰ 

σία, ὑμμ, Ἧ; ἫΣ ἐχέ μιαϑουποδεσίαν μεγωλίωυ" ὑσομονης γὰρ 

ἔγετε ἀβείαν, ἵνα ἢ ϑέλημα ᾧ Θεού ποιήσοιντες “κομίσηθϑε τίω 

ἐπαηελίαν ἔτι “Ὁ μικρὸν ὅσον δίον, ὁ  ἐρχομᾶμ. ἥξει Κα οὐ 
λθονιει" ὁ 8 δέζφος ον πίξεως ίσεται ὶ Ὄ ἐὼν υὑπουςείληται, ἐκ 

δ) δόχεῖ ἥ ᾿ ψυχη ἰὸν ων ἀυπὸ. Ημές δὲ ἐκ ἐσμέν Ἰυοςολής ςς 

ἀπώλειαν, »λα πίςεως εἰς πεεαποίησιν ψυχῆς. 

ἔς: δὲ πίείς, ἐλπιζομδυωνκ υὑπύρασις, “δαγμμάτων ἐλείχος 

ου )βλεπο μυ ὧν "ον ταῦ τῇ ἊΝ ἐμδρτυράϑησου ΩΦ πρεσβυτεροι. 

πιρῇ νοοῦ μδυ κα τηρτιαϑοι Οζι αμωνγας ῥήματι Θεοί εἰ τω Ὁ μὴ 

ὡκ Φαμνομδμωνΐα βλεπομᾶνα γεγονέναι. πα πλείονα ϑυ- 

σίαν Αξελ κα Καὶν χσδοσήνείννε τῷ Θεῴ, σὲ ἡ ἧς ἐμδρτυρς- 
ἢ ζῇ δίς, μδρτυροιωτος ἐπὶ τοῖς δαέροις α ἐμάν ἰ Ὁ Θεού, κὶ οἰ 
δὲ αὐτης Χτοϑανὼν ὁ ἔτι λαλεῖται ;Πίς ἕνωχ μετέτεϑη » μή 
ἰδὲιν ϑανατον οὐ οὐχ ̓δδεισκετο), διότι μετέϑηκεν αὐ ὁ Θεός: 
χυδϑ γὸ τῆς μεταϑέσεως πῶ Ὁ μεμδιοτύρηται θηρερηκάναι τῷ 
Θεῴ. .χωράς ἢ πίσεως ἀδὲεμω τον δθαρέςησαι" πιςεύσοι! γ» δι 
ῷ «ξϑσερχόμδνον Ἴῳ Θεῳ. ὅ ὅτι 61 ὦ τοῖς ' ὀκζητουσιν. αὐτὸν 

μιϑωποόότης γίνεται. “Πίζ χρημαϊωϑδες Νώς θὰ ὧν μη- 
δέπω βλεπομδμων, δ λοιβηϑεὶς κατεσκόγασε κεξωτον ἐς σω- 
τρία τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δὲ ἧς καιτέχρινε ὃν κὐσμι() : καὶ τῆς 
καὶ πιςῖν δικαιοσίεθης ἔγϑυετο κληρονόμος. Ῥίρᾳ και λούμε-- 
γος Αξεραμὺ ὑπήκουσεν ὀξελϑεῖν εἰ εἰς δὸν πόπον ὃν ἡμθνε λοιμν- 
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βώνειν εἰς κληρονομέανν, ἴϑΙ ) ὀξῆλϑε "μὴ  ὀἰισοίμδυος ποῦ ξ ἐρ- 
λόται. Γι πουρῷνυησεν εἰς τίω ΒΨ τὴς ἐπαπελίας, ὡς δλλο- 

τέίαν, ον» σκήναις κατομκήσοις μζ ἴσαακ Ὁ δ Ἰακωξ τἷὼ συκλη- 

βογόμῶν τῆς ἐπαιελίας τῇ τῆς αὐτὴς" ὀξεδέχετο » τίω οὗ (ὧν. ὃε- 

μδλίις ἐχουας πόλιν ἧς τεχνίτης "ὦ δημμουροθς ὁ 0 Θεος.. ΟΠίᾳ Γ Γεν τ, 

καὶ αὐτὴ Σαῤῥα ̓διωαμιν ἐς καταβολίω σπέρματος Ὥρα 

Ω αὖρα κοιρον ἡλικίας ἐτεχαν, ἐπεὶ πιςὸν ἡγήσοιτο ὯΝ ἐπα ἤει- 

λοίμενον. δεὸ και αφ: ἐνὸς ἐδυνήθησαν, κ᾽ ταῦτα γενεχρωμέ- 

γου, καϑως ζᾷ ὠ ΞΕ στ ἢ οὐρανοῦ τῷ "λήϑη : Καὶ αὐσεὶ. ἄμμος ἢ 

δρὰν Ὃ χεῖλος Τῆς ϑαλσίοσης ἡϑυαθρα θμητος. Κατα πίςειν ἀ- 

πέϑανον οὗτοι παντες, " ἱ λαᾳίὸ ὄντες ἼΣ ἐπα, γελίας δλλὰ πὸ β- 

ῥωϑεν αὐτὰρ ἰδόντες, Χο πειαϑέντες 27) ̓  ἀασα σοὶ μδιμοι, κα ὁ ομο- 

λογσοιντες ὅτι ξένοι οὶ πωρεπιδημοί εἰσιν ΟΣ τὴς γῆς (Ὁ » 

ποιά τὰ λέοντες ἐμιφανίζοισιν ὃ 0ΤΙ πατοασὰ ὀἰλιζητοῦσι. καὶ 

εἰ μδὺ ἐ ἐκείνης ἐμνημκονόυον ἀῷ ἧς ὀξηλϑον, εἰ τὴν δ καιρὸν. α- Δ 

γα καύμ ψαν" " δὲ κρείήονος ὁ ὀρέγονται Ι, Τυτέοιν ἐ ἐπουρανίου. 

διὸ ἐ ὧν ἐπουοὐνέται! αὐτοις ὃ Θεὸς, Θεὸς Φχκαλᾶθαι αὐτῶν" 

ἡτοίμασε γὼ αὐτοῖς πολιν. ΠΙίς4 τυξϑσενήνοχεν Αὔρμαμ 

δ Ἰσαὰκ πειραιζομῦμος, ΟΣ μονουδυη προσέφερε ὁ τὰς ἐπαίς 

γελίας ἀὐμαδεξαμῆμος, ( (τϑος ὃν ἐλοιλήϑη, “ὅπ ν ἴσοιακ ἘΠ 

ϑησετα! (οι ασέρμα,) λογισου μος ὃ 0Τί ζΩ] ὧκ γεκρῶν ἐγείρειν 

δειυατὸς ὃ Θεός, ὅϑεν αὐτὸν (ἢ ὧν ρα θολῃ “Π ἔσοιτο. Πίζᾳ 

θὰ μελλόντων δὐλόγησεν ἰσαάκ } ἱακωξ κὶ Ὁ τὸν Ἡσαώ. ΠΡ 

τ ἰακωρ »ὐποθνήσκων ἕχαςον τὴβ ὑῶν ἰωσηφ δ)λόγησε, καὶ 

᾿χυθοσεκύνησεν 21 Ὁ Ω9 ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐ. Πίςᾳ ἰωσηφ 

τελόυτῶν Ὡϑὰ τῆς ὀξοδὸυ ΔΝ ἡων ἴσιροιΊ ἐμνημόνδυσε, χα) 

πἰΘ Δ ὀςέων αὐἷῷ ἐνετείλατο. Πιρῳ Μωσης γϑυνηϑεὶς ἐκρύ- 

β' τελμίωον ὐπὸ τὰ τατέρν αὐα". διότι Εἰ δὸν ἀφέιον "δ πα!-- 

δίον, ΩΣ: 57. ἐφοξη,ϑησοιν ἡ ἕω ̓ διάταγμα Τ' βασιλέως. πὶσᾷ ἽΜω- 

σῆς μέγας ἥυομϑυος ἠρνησουτο λέγέοϑωι ἱὸς ϑυγαΐζος Φα- 

ἔχω Ἶ μαλλον ἑλό δος συϊκακουχοίσϑοαι τῷ Ὁ λοιῳ Τὰ Θεοό ἡ 

πσδϑσκαιρον ἐχήν ἄμδρ πὰς Σστολαωσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγη-- 

σομῆυος 7 ον Αἰγύπῆῳ ϑησαυρφον “ὃν ὀνειδεσμιον 1 Χοκςοό" 

ἀπέβλεπε Ὁ εἰ εἰς Τ' ἢ μιάϑωιποδοσίαν. Πίςᾳ κατε πεν Αἴγυπῆον 

; 
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τα  φοξηϑεὶς δ ϑυμον ὅ 5 βασιλέωρ᾽ Ἂν » ἀοραῖτον ὡς ὁρῶν 

0 ὑκαρτέρησε. ΙΓ ς4 πεποίηνε "Ὁ ποία ὦ 1 πϑόουσιν ΤΩ αἵμα.- 
Ἐξοογ..ὉῈ Ζ τὸς, ἵνα μη 0  ὀλοϑρόυωνα πρροτότοχα, ϑι)} αὐ) πῶ. Πίφ δεξ- 

βηησων Υ ἐρυϑρὼν ϑαι Αθιασοον ὡς δια ξερα, ἢ ἧς πέραν, λοντες 

Τωσιὲ «Ὁ οἱ  Αἰγυπῆιοι᾽ καιτεπο ϑησαιν.᾿ Πιζ4 ΚΔ τείχη ἤεδαχω ἔπεσε. κω- ; κατεπονηί. 

Γωσηὲ ς.Δ κλωϑεντα ὦι ἑπῆα καὶ ἡμέρας. Πίφ, 'Ῥααθὴ ἥ πορνη - σίυαπω- γε τδι" 

Γωσηὲ βι λέτο Οις ὠπειϑησοισι, "δεξαυδυη «ὅ ὧν κατασκόποις μετ εἰρή- 

γῆς. χα ἔτ! λέγω; ϑλυλένα γα με δηγουμδρον δχρονίΘ» 

Κριτῶν σ- φδξα᾿ Γεδεων" Βαρακ ́  χ0 Σαμψων, κα ̓Ἰεφϑας ̓Δαρίσ)τε 

εὐσδι Κα] ̓Σαμουηλ, "0 ἡ τ χσθοφητῶν οἱ γι πισεῶς κατηγωνίσαν-- 

ὥρῶ Τὸ βασιλείας, εἰργαίσειντο δικαιοσιμυίαυ, ἐπέτυχον ἐπα ελιὼν, ἃ ,β 

τὰς ἔφεοιζαν εὐ θυ λεόντων οἐσβεοῦ δευαμων πυρός, ἐφυλον 

οὐματα μαχαι ρας, ὀνεδαυαμαιϑυοῦ Στὸ ἀδϑενείας, ἐγβυη.ϑηοξ 

Η ἰραροι ον πολέμω, πωρεμξολας ὁ τυροῦ λλοτεί ων" “ἔλαιον 

ρας ξ ἀναςτέσεως Οις γέκροις αὐτῶν "ἀλλοι δὲ ἐ ἐτυμσπα-- 

γίεϑηοὐ, οὐ «αεϑσδεξα μδιοιἢ 7 ̓ λτολύβωσιν,ἥ 'γα κρείήϊονος δϑα- 

σώσεως τύχωσιν᾽ ἕτεροι δὲ ἐμυπα γῶν καὶ μαειγῶν πειρῶν ἐξ 

λοιθον, ἐ ἐπ 5 δεσμῶν κὰ Ὄ Φυλοινης: ἐλιϑοιοϑηοξ, ἐπρίαϑηοῦ, ἐπει- 

δρίοϑηοῦ, ὧν Φόνῳ μαγαϊρας ἀπέϑανον, τὐδλη λϑὸν ὧν μηλω- 

᾿ χαῆς, ὧν αἰγείοις δέρμασιν, ὑςερουμδρυοι, θλιζόμδυοι, κακουχού- 

μδροι, ὦ ὧν ὅκ ̓  ὃ ἀξιος ὁ ὃ κόσχμος, ὧν ἐρημίαις πλανω μὅμοι καὶ 

δρέσι Ω ασηλαήσις ̓  ταῖς ὀπαῖς τὴς γῆς. Καὶ οὗτοι ποιῦτες μδρ- 

τυρηϑεντες δια Δ πί πίςεως δΚ ἐκομάσοιντο (: Ὑ ἐπαπελίαν, τε Ὁ Θεοῦ 

«θα ἡμὴ κρειῆον τι πεφἝλεψαμδμου, ὕα μι χωθάς ἡμὴ 
᾿ Εν [[. (δ᾽ πιλειωϑώσι. Τοιγαροιὼ κ ἡμεῖς Τοσοῦτον ἔ εγύσες Κ᾽ 
᾿ ἐμ φν τὐϑακείμδμον ἡ ἡ μὰν νέφος μδρτύρων ὀΐριον διποϑεμῆυοι παντα ἢ 

ετ οον πω ὅπερ. ΞΌ ΤΟΥ ̓ἄμδρπαν, δὲ ̓ ὐσομμονης τρέχωμδυ ἣν σέο- αν 
ἐὐνὴ ὑδ καίμδρον ἡ ἡμῶν αγῶ γω » ἀφορῳντες εἰς τὸν “ πὶ πιξέως Ὄρ χρυ ον 

καὶ ἡ τελειωτίεω Τησοιώ, ὃ ὃς δώτί τῆς τέρκει ης οὐ πζυ χᾶρας, 

ὑπέμεινε ραυρὸν ̓ αἰρῴύνης καταφρονήσαρ, ον ΤΉ Ὸ- ΤΕ 9ρ9-- 

γοῦ π’ “Θεοῦ ἐ ἐκαίϑισεν. Αγαλογίσοιεϑε' γ᾽ “ὃν Οιαυτίωυν ἀτρομεν 2 οἷν ἃ 

μδυνκότα ἐκμθο ὺ τὴν μδρτωλῶν εἰ εἰς αὐτὸν λὐτιλογίαν, ἵνα μη 

καμυητε, ταῖς ψυχαῖς ὑμὴμ ὡκλυομδροι.ἑ “τὺ μέχρας αἵματος 

δτικατέςητε χυδϑς ́  ̓ώμδρπαν δότω γωνιζὸ μδιυοι, ὰ ἐ ὠκλέλη- 



ΑΝ α᾽ 

ΠΡῸΣ ἘΒΡΑΪΟΥΣ ἐξ 
ὧδ τῆς αὐρακλήσεως, ἥ ἥτις ὑμὴν ὡς ἧοις διαλέγεται, μ᾽ ἰμου, 

μὴ ὀλιγώρει ποι δείας] Κύρου, μηδὲ ἐ ὠμιλύου, ὑ; ἄυά 6 ἐλ 

χθμϑρορ" ὃ ον γὸ ἀ ἀγαπα Κύομος, ποι δευᾳ μαριγϑῖ ὃ ποτα ὅον β 
ὃν ἦν κβρανιχῷ. εἰ παιδείαν υὑπομδύετι ὡς σις ὑμὴν τυϑϑοφέ- 

ν ὃ Θεὸς" “ἐς γῶρ ΤΙΣ ἡος ὃν ᾧ παιδεύει πατήρ ΕἸ ἰ δεχωρίς 

ἐξξ παιδείας ἧς μέτοχοι γέρονασι παντες ἄρφι νῦϑοι ἐξέ χα) “χ 
ἡ. εἶτα Ὅις μϑυτῆς σουρκὸς ἡμὴ πατέρας ἐλθμδυ παιδευτας 

᾿ ἐψερεπόμεϑει᾽ οὐ πολλῷ μαλλον υὑπρσταγησομέϑοι τῷ πα-- 

β Νεέκη᾽ τ ἡπδυματων, Ὁ ̓ δίσομδυ: ; δ μδι γὼ χοϑϑς ὀλίγας ἡ- 

μέρας, κ᾿ ηὁ δοκοιιυ αὐτοῖς, ἐπαιδευον, ὃ Ὁ , ὀπὶ ὁ συμφέρον, 
εἰς ἢ ὃ μετα λα εἰν τὴ τῆς ἁγιότητος αὐδε. [Γάσοι δὲ παδεία. “σϑὸς 
τς Ὁ παρὸν οὐ δόκει "αν μψες ς δὴ, δλλα λύπης ὕξερον δὲ καρ- 

πον εἰρίωνικον Οις δὲ αὐτῆς γεγυμνασμένοις Στοδεδῶωσι δύο ο 
σζμης. Διο ώς ᾿ πορειμᾶμας χέιρας Ὄ Ὁ αὐραλελυμῆνα, 
σϑναται ἀϑορϑωσοιτε, καὶ ας ὀρϑας ποιήσουτε ζοιις ποσὶν ὑ- 

μὴ, ἥαμη δ χωλθν ὀκσραπή, ἰανδη δὲ μαλλον. ᾿Εἰρίωην 

διώκετε μ πούύτων, χα ιῷ ἁγιασμμον, οὗ χωράς: ὁδεὶς ὄψεται 
ῴ Κύρμον, οὐ ισιοποιίτες μηϊεςὺ ὑσερφὸν δστὸ τῆς χα ἕκτος τ 
Θεού ομμήτις ῥίζα πικρίας δύω Φύουσιν ̓ νοχλῇ, (ΑΙ ὶ δια τας 

τῆς μιανϑωσι πολλο!. μηΐες πόρνος ἢ βέβηλος ὡς σαι ὁ ὡς 
δλύπ βεφσεως μιας ἀπέδοτο ὰ πϑερτόχια αὐήρ' ἴςε γὼ ὅτι 
Κα μετέπειτα βελῶν κληρονομυήστε! 7 δύλογίαν, ἀπεδοιμα- 
Ὁ μετανοίας ΧΩ τόπον οὐχ εὗρε, κα πῇ μῷ δεικρυων ὀκῷ!- 

τῆσοιρ αὐτί. Οὐ )ὼ «πϑοσεληλύϑατε ̓ ψηλαφωμδυῳ ὁ δρ4, 

κα γ6: (αυμδύῳ πυρά, κοι γνόφῳ, καὶ σκότῶ χα ̓ ϑυέλλη, Καὶ 

σοῤλπιρίος ἢ ΤῊΣ (οι Φωνῃ ῥημώτων, ἧς ῷ αἰκούσοιντες ἀρ 

τήσωντο" μη ̓πϑδϑσεϑέευαι αὐτοῖς λόρον. (ὅκ ἔφερον )δ Ὁ 

διαξελλόμδρον. Κῶν ϑηδα ΟΥ ϑι)} Τν ὀροιξ. λιϑοξοληϑηήσεται, ἢ 

βολίδι κατατοξ ὀυϑήσεται. "κι οὕτω φοξερον ω ὦ Φανταζὸ- 

μόρον, Μώωσης εἶπεν ἔκφοξος εἰ Εἰμα ̓  ἐνόϑμος. λα χῦθοσε- 

λήλυϑατε Σιὼν ὀρει, γ) δ πὸλᾳ Θεού ζ ζωντος, ἱερεσοιλήμ ἐπου-- 

ρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀπέλων πανηγύρει, Ως ἐκκλησίᾳ ἐλ οΝ 

τόκων ὡν οὐρανοῖς Χπογεγραμιμένων,ὶ ΚρΙΤΉ Θεῳ παντῶν, "Ὁ 

πνδ μασι δεζο! ων τετελειωμδυων, Χο] δια ϑύκης γέας μεσίτῃ 
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ἴησοῦ Κα αἵματι ῥανπομοῦ ᾿ κρείήονα᾽ λαλθευτι “Φοα ῷ 

ἄξως. βλέπετε μη ππύραιτή 'σηοϑε ζ λφιλοιαυτα" εἰ ἜΣ ἐγεῖνοι 

ἐς ἐφυρον, ὰ " οἶσὶ τῇ τῆς γς που α᾽τησοὶ ὑδιοι χφημαπζοντα, πολ 
[1 οὗ ἡ 
τ 

γῇ Ὑ γώ ἐσωλέυσε τότε, γιά δὲ ἐπήηέλται, λέγων, τ ἀ- 
ἢ παξ ἔγω ἱσείω᾽ οὐ μόνον πίω γίω δδλλα Καὶ ῷῶ οὐρανὸν. Τὸ 

δὲ, ἔπι ἅπαξ, ἀήροι ἐπὰν σοιλάνομδυων τίω μετάϑεσιν, ὡς πε- 
ἀὐχαι ΩΥ ἵνα, μείνη ᾳ μη σοιλδυόμενα. Διο βασιλείαν ἀσοὺ- 

λόδυτον ϑθδαλαμξδνοντες, ἐχωμὸρ χάάθαν δὲ ἧς ̓λαράωμδρ 

δ)αρέξως πὸ Ὁ Θεῷ μῷ α)δοιυ; ὩΣ ̓ δ λαξειας"" Ω, "Ὁ ὁ ὁ Θεὸς ἡ-- 

μὰ πὺρ καταναλίσκον. Ἣ Φιλαδελφία μδυτω. 

τῆς Φιλοξενίας μη ὁ πιλονϑανεῶε' "δια τα τῆς ἮΝ ἔλα ϑον ς- 

γές “ξενίσωντες ἀτζελοις. Μιμινήσκκεοϑε τμ δεσμῶν, ὡς νὰ 

δεδεμλμοι: Τὴν κακουχουμδϑων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ον σωμα- 

“. Τίμιος ὃ γῶμος ον» πᾶσι κρῖ ἡ κοίτῃ ἀμίαντος" πόρνοι, δὲ 
. μοι ις κρινεῖ ὸ Θεῦς. ̓ Ἀφιλαργυρος ὁ 0 Ὅφπος" “Θρκούμενοι 

ουσιν' αὐτὸς γρά ολυκενν ̓ Οὐμη σέ ἀυὼ ἐσ ε 9 μισε ἐζ- 

κ]αλίπω. ὦ ὥςτε θὰ β βοιντας ἡμᾶς ἢ λέγ, ̓Κυομος ἐ ἐμοὶ ἱ βοηϑος, 
οὶ ῳ ἐ Φοξινϑηίομαι τ τί πομί σά μοι Δὺ ̓ϑθλβητοδι. “Μνημονόσετε δ Π' 
ἡγουμῆύων ὑμὴ, οτινες ϑαληοξὺ ὑμῖν ́  λόγον ὅ Φ Θεού, ὦ ὡν δμα- 

ϑεώροιυτες τίω ὀκξασιν τῇ ΤῊΣ ἀὐαρροφης, μημείεϑε τίω πίσιν. 

ἴησοις Χραρος χθές καὶ σήμερον ὃ αὐτὸς, Κον εἰς (ὅν: αἰῶνας. 
Διδδχαις ποικίλαις ᾧ ξέναις μη φϑεφέρεώε. καλὸν )Ὁ 

χάεατ βεξαμούώῶι 1 τ καρδίων, οὐ ὀρῳμασιν, ὧν οἷς ἐκ ὠφε- 

ληθυσοινοὶ χὐϑαπατήσαντες. ἐλομὴν ϑυσιαςή ἕλον, ὀξὼ ἐβαΣ 

γιν ὅ5. ὑχοισιν ὀξοισίαν (Ὁ τὴ σκίευη λασράλοντες. “ὧν γωρ 
εἰσφέρεται ζωων ὰ αἷμα, Ὡϑὰ ἁμδρπίας εἰ εἰς ἃ ἁ ἀγα διά τοῦ 
Ξρχερίως, ὥυτων Φ σώματα κατακαιέται ἔξω τῇ τῆς ὥΡέμ- 
Θολής" "διὸ καὶ ἴησοις, ἵνα ἀγιασι διὰ “Ὁ ἰδίου αἵματος ν λαιὸν, 
ἐξ ὦ τῆς πύλης ἔπαϑε.. Τοίνωυ ὀξερχώμεϑα χσϑϑς αὐτὸν ἔξω 

τῆς αὐρεμθολῖς," ον ὀνειδισμὸν ἐ ἀφ Φέροντες᾽ ου ΚΝ ἐχομϑιυ᾽ «ἡ 

ὡδὲ δ μδυουσαν πόλιν, δλλα τίωυ μέλλουσοιν θλιζηποῦ δ. δὲ 
ἐμλν ουυ δ' ὐαφίρωμὴν ϑυσίαν αἰνέσεως διαπαντὸς τυ Ὁ Θεῴ, 

Ὅυτεοι καρπὸν χάλέων ὀμολθορυώτων τῷ ὀνόματι αὐξ΄ Τῆς. 

3 κρέμῆ ον, ας, 
θ., ιαᾳ 

4 σεΐσῳ, ε 

: ἔχομδμ, σε 
6 λαΐδυομδι, 

ἘΠ α. ζι μια. 

φζοὐ 

Ι ἐνα 

μϑμ. εὐ} 



ἐσιστ. ΠΡῸΣ ἐ ΒΡ. Αἱ 
δὲ ἐὐποιΐας καὶ κοινωνίαις μ . ὀ)χιλανϑάνειϑε: "Οιαύτωις "Ὁ ἐν 

σίαις δ ρερειται ὁ ὁ Θεός. [είϑεθϑε Ως ἑδουμδυοις ὑμὴν καὶ 

κε 

τες ἀλιδιτελέξ ὩΣ ὑμῖν ζυτο. Προσευχεῶῶε ὭΣ ἢ (μὴ): σε- 

ποίϑα μδυ ῪΡ ὃ ὅτι κα λίμυ σώ εἰ δεσιν ἐχομῖν, ἐ ἂν πᾶσι κῶλως 
᾿ϑέλοντες ἀῤασρεφεῶς ̓ ΦἙκοσοτέρως δὲ ϑρακαλώζ Ουῦτο' ποιη-- 

σδαι, ἡαχῦ Σποκατοὶςσαϑῶ ὑ ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς  εἰρίιυης 

ὃ ἀῤαγαγων ωκ γεκρῶν ῷ ποιυδρα ὃ’ χσοοξατων ἋΣ Ὧν μέγαν 

ω αἡματις δια ϑήκης αἰωνίου, ῷ Κύεμον ἡμὴ ἴησοιω, »λαταρ- 

“εσο ὑμας ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαϑτω, εἰς ̓ς ποίη σοι ὃ ϑέλημα αὐ-- 
ἡ θ᾽ ποιῶν ὃν ὑμῖν ἢ ὧν δθαρερον ὁ ἐνωπιον αὐτῷ. δια "σού Χο,- 

κοὐ ᾧ ωή δόξα εἰς (ἦν: αἰώνας γ' αἰώνων. “μον. Παρακαλὼ 

δὲ ὑμαῖ ἀδιλφὸὶ, φὐέχεεϑε Τῷ λόγου τῖς χρρακλίσεως" καὶ 

ἡβῷ διαὶ βοφίχέων ἐπέςηλα ὑμῖν. ινωσκέτε τὸν ἀδελῷον Τι- 
μοϑείῷ ἀπολελυμδῦον, μι) οὗ οὔ. ἐὰν χιονὶ ἌΡΑ ᾿ ὀψομαι 

Ὧν 

ὑμας. ᾿Αασασίείϑε πον τὰς εἶν ἠρουμδμοιὺ ὑ μΐχαι πον-- 
τος (ὅν ἁγίοις. Αασαζονταιὑ υμαΐᾷ ς στὸ ΦΙ ἱταλίας. ἡ χα: 

δας μ' παντων ὑμῖμ. ἀμΐίω. 

1Π ῥὸς ἐξ ραϊοις ἐγράφη πο δὶ ταλίας δια Τιμοϑέ οὔ: 

Εν σἤλοις ψΓ. 

ὑπείροετε' αὐτοὶ ΝΣ ἀλῥησαξαι ὑπέρ τ ψυχῶν: ὑμῆμ, ὦ ὡς λό: 
ον πο δωσοντες. ἵνα μῦῇ χάρας ζοῦτο ποιῶσι, Κφ μη ̓ σενάζογ- 

Δ 

5. ΡΝ Ἢ ὲ 
:δΝιυδ δέδοται". ΄...ν.. 
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ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΠΕΡῚ ΤΩΝ. ΚΑΘΟΛΙΚῸΝ 

ἐχιςολών. ι' 

Ἕ δ ς -»7. 

ΝΣ ᾿ῶλά ἐρατοΝ μὴ πιο, ἤποι [ουδαύοις Ὅς ον τῇ 1 δια πυρᾷ, ὡς ρον. 

Ξ Ὶ; καὶ πῶσι ἴοις «πὸ τοὺ αὐ τίω πίςιν Χ ριςίανοῖς πελοῦσιν. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΚΩς- 

(ου ἐχ:ςολὴ δὲ 

ὍΣ τύτεε «τῷ α Υ ΤΗΝ ὑχιφ Ὀοῖς οἰπὸ δ)" δώδεκα φυλαΐν δια «σαρῆσι,ὼ πι- 

- ὦ 

 φεύσεισι! εἰς ὧν Κα ύδιον ἡμδδ" Ιησοιιῦ Κρ ςόν. »φαφᾳ δὲ δὲ δοισκα λικὴν 

τίωῦ ὑχπτολίω, διδοσκων δὶ δια φοραῖ πειρφισμανν, ποῖος μδρ ὅπ πὸ 

ΠΣ Ἷ τῳ δὰ ποῖος. δὲ ὅτῳ ) τὴς ἰδία καρδίας ̓ ξ χυτνν. δθί. χαὶ ὁπ οἷ Δ... 

λῶν οἱ πλούσιοι οὖν τοὺς ὠκκλησίοις, ὀρ μᾶλλον χαὶ ἔχιπληωνται ὡς πο σις ) 

τέλος τὐϑουμω γησοίμϑμος (οι ἀδικου νϑρους͵, χοὴ «ϑϑτρεψα μδμος οἷ τοὺς ὁ μφυκροϑο μεεῖν ἕ εώς 

τὴς πϑδοισίας τὸ Ὁ κριτοῦ, ΧΦ ἡ διδωξας αἰξὰ αἰ σϑομονῆς, χρὴ δεῖξας ὧν ὅ Ἰὼ Ὁ χεισὸν τῆς 

αἰ ϑομονῆς, ΩΝ παδοσκαλᾷαϑαι ζους ωρεσξυτέροις ἔχτζουξ ἀοϑενοιώζας, χαὴ «σου- 

δαζῳ Ἐχεςρέφῳν τουὶ ὁ πλανης νῶς Ἐχὶ τίου λλήλφω" τῇ »ὺ ζουτου μιοϑὸὺν χυλοοὶ τὸ 9 Κυείου, 

ἄφεσιν αἱ μ)»πἰαὖν. . χαὴ οὕτως τελῴοι. τίω Ἐχιςολίω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ΕΠΙΣΟΤΟΛΗ͂Σ ΕΧΟΝΤ Α' 

ὥινας χα] μεεξικας ὑχο διαιρέσᾳς. 

α' Τεεὶ ὑπομόνης κα) πίφεως αδραικρίτου, κα! ̓ αἰεὶ (πεινοφρο- 
συιθης φεθς Οις πλοισίοις . Εγῴ, Ρεεὶ τὴς ἂν ἡ μὰν πυ- 

ρώσεως, Καὶ , Δ οἷ αὐτίς παιϑῶν. ὅτι οὐ ταὶ Θεοῦ τ 

αἼπιον' εἴ ̓γὼ ἀγαϑὸν ἡ ἡμίῃ γῆι ̓ ἀυτνὶ, 
β' ὕερὶ  φραιότητος "ὸ ἀἱγνείας,χαι ̓ Ὡραΐξεως αἰγαϑῆς μεταδοτι- 

κὰς χη μακαριομᾳῖ. Καὶ αἴρὰ ὅχιφήμοις ἃ συμμκέτοίας 
λόγου. 

γ᾽ Περὰ ἃ φεθοΐ ἐκαιφον ἀγάπης αἰωροσωπολήπῆου κα ΝΣ νόμων. 
σἱ εὗἷχύκ ἐκ πίςεως μόνον, ὁνα καὶ οἷξ ἐ ἔργων, ᾧ ὅκ ὁκ ϑατέ- 

Ἄ ρου ἰδίκος, ὁν ὧξ ὧδ ἀμφᾶϊν ἃ ἅμα δὺκφι οῦ τοὺ ὃ αϑῇρωπος. 

έ ὅπὴή προπετὴς κα] ἀτακτς γλώοσει ϑανοτοῖ τὸν κεκτηυϑρον, 

ἧς κρατεῖν αὐαίκη εἰς δὐφημέαν καὶ ὃ δὺ αν ξ Θεοῦ. Εγῷ, 

Περὶ αὐαφροφὴς ἀγαθῆς καὶ ἀμαχου τεὸς ϑγήλοις ἐκ 
φιλοδοξίας τῇ τὴς ὄχι σοφία αὐῇρωπίνῃ. Εν ᾧ Περὶ ϑείας 

σοφίας. σ΄ τ ὧκ ῥαϑυμίας ΓΟ 1 Φιλη δογίας ἐ ἔρας ᾧ αἰκα- 

παφουσία;, καὶ ἡ τεὸς Θεὸν ἔχθεα γένεται. Ῥεοὶ με- 

τανοϊαὰς πρὸς σωτηρίαν, “Ὡϑὶ μοὶ κρίγειν σὸν πλησίον. 

Οἷπι ἀκ ὃν αὐθρωπῳ ὃν ὧν ᾧ Θεῴ διαβήματα αὐδρος κα- 

τευθωυέται. Εγ ᾧ, Τερὰ πλεονεξίας πλοισίων, κα ᾧ ἐν κό--: 

σμῳ τρυφὰς αὐτῶν, καὶ ᾿ αἰεὶ Φκαιοκρισίας Θεού. Περὰ 
μιακροϑυμίας,, καὶ υὑπομοονὴς παϑημάτων ) Καὶ , αἰεὶ δ)η-- 

θείας. Παραινέσης ἰδικαὶ ὁ ἑκαςω «πξοσήκουσαι μῷ' πίςεως. 

Οὗ, δηακογητέον Τῇ “ἢ πλησίον σωτηρία. 



τοῖν Ὰ στὰ χαρὰν ἡγήσοιοϑε ἀδελφοί μου, ὃ-- 

ἢ τον σπει δ οίσια σις αὐξιπέσηπτ ποικίλοις, 

: } Ὕ ̓γνώσκοντες ὅ ὅτι ὁ δοκέμμον ὑμὴμ ἦ πί πι-- 
ἃ ὃς ὑσΡὰ 223. ἐνν κατεργα ζεται ἑππομιονίευ: ἡ η ὃ ὑ- 

᾿ϑ ΨἙ πομονη ἐὐουδβἐχιῶ ἐχέτω, ἵνα. ἥτε τέλειοι χὰ ὁλόκληροι, ον μη-- 

ΩΝ δενὶ λειποιδροι. Εἰ δέϊζες ὑμμ. λείπ, ὑφίας, αἸτείτω πα- 

δα Τῷ διδόντος Θεοῦ πεῖσιν ἁπλώς,ὸ μ᾿ 1 ὀνειδεξοντος" ΩΣ δὸς 

ϑήσετοι εἰμπτὼὺ «ἡ αἰτείτω ὃ ὧν πίςῃ, μηδὲν διαωκρινόμδυος " ὃ γορ 

διακρινοὸ μϑδρθ»ν 60,08 κλύδωνι ϑαωλοίατης φἀὐεμιζο μῆμῳ κὰ Ὁ ῥίπι- 

ζομδμῳ. οὐ ΝΣ οἰξάλ ὃ Δύϑροοπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεται το ̓ χῶ-- 

δοὶ Ὁ Κυρμου᾽ ἀνήρ δέψυχος, ἀκαΐζαςειτος ον παῖσεις ταῖς ὅ-- 

δὸις αὐῷ. Καυχαώω; δ 0  ἀδελῷος ὁ 0 ταπεινὸς ον "πὸ ἼΔΩ οὦ-- 

τοῦ ' ὁ δὲ πλούσιος ἐν Τῇ ἢ ταπεινῶσ αὐτοί, “ὃ ὅτι ὡς δὐϑος ρτου 

πουρελόυσεται ἀνέτειλε » ὁ ὁ ἥλιος σὶρ Ἴῴ καύσων, ἡ ὀξη-- 

ρανε (Ὁ χό ΕΝ καὶ δλύϑος αυῷ Ὁ ὀξέπεσε, κὶ Ὁ ἢ ̓ δὐπεέπεια,. τοῦ 

ὐϑϑσώπου Ρν Φ ἀπιώλετο" οὗτω κ' ὃ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις 

αυτε δ, μὗίρανϑήσεται. “ἽΜακᾳθμος ἀνὴρ ὡς ὑπομῆρει Ὁ 2} 

σμιὸν, ὅτι δύκέμος ϑυόμδρος λήνεται ἃ Τ' σέφανον τῆς ζωης, ὃ ὃν 

ἐπητεί θαυ ὃ Κύριος Οις ἃ ἀγαπῶσιν αὐτὸν. Μηδεὶς πειροιζο- 

μέρος λεγέτω, ὅτι Σστὸ “- (3 ὁ πειραίζομμα ὁ ὁ) Θεὸς ἀπείροι- 

σὸς ὅτι κακῶν, πειροίζειὃ Ὁ αὐτὸς οὐδένα. ἕκωςος δὲ ὲ πειροίζε- 

ταῦ ὐτσὸ τὴς ἰδίας ὦ Ζιϑυμίας ὀξελκο μᾶρνος τὴ Ρ δελέαζο μδυορ' 
εἶτα κἡὶ Ὀζιϑυμία συλλα(ξοῦσοι πκτει μδρπαν, ἡ δὲ ὡμδρπα 

ΕΞ τ - {29 

1) λῶρτι ταῖς ον τῇ ,λακαθρῷιλαβρνν Πα- 

Ῥωμ.ε.ἅ 

Μίατϑ.ζ.Α. 

ΠΥ κα.Β 

μιδοοια. ̓ 

λδόκ μα. 

ἰω.[ο᾽.Β. 

ᾧ ,ς.Ε.2 

Ἐἰκκλησια- 

«κοι το. Ὁ 
ἡσαϊΐο μι.Β 
αςπετια. Δ 

ὡς «.Β 



“τῳ 
144 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΙ διποτελεοϑείσοι τοκὺς ϑαγατον. Μὴ πλαναεὃε ἀδελφοὶ μου 

ἀγαπητοί: πᾶσι δὸσις αἰγαιϑὴ, (ὃ παν " δῶρημα τέλειον ἀὐωϑέν 

6 1 »κατοβ αἶνον διὸ Τῷ ΤῈ παῖφος τὴ φώτων, ὧν ᾧ ὼ ξ ἐν; πῶ- 

δφιλλαγή, ή Ἰοπῆς ἀποσκίασμα. βωυληϑεὶς᾿ ἀπεκώησεν ζ-- "δεν 

μας λθγῷ δληϑείας εἰς ὃ ἐ ἐἢ ἡ ἐτο ς ἀπουρχέευ ζενα; πὴω αὐτοῦ 

»δεσμάτων. ὥςτε ἀδελφοί τῶι ἀγαπητοι, ἔξω ποῖς ἀλύ369- β 

Ῥαροι ζ. Δ πος ταχὺς εἰς Ὁ ἀκούσει, (ρφιδὺς εἰς τὸ λολήσο, ξρᾳϑὺς εἰς 
ὀργά" 6ργ" ἘΝ λὐόρος, δικουοσιλυίωυ Θεοὶ ου ) κατεργοὶ ζέται. 

Διο  Χποϑέμδροι πα οὗ ῥυπουρίαν "ὦ περιοσείαν κακίας, ἐν πρᾳῦ- 

τ δεξαῶς ὁ γι ἀμφυτν λόγον δωυαμδμον σώ ἀν ῷ τος ̓ ω- 

ΑΕ ΙΑ ας ὑμλ." γὴνῷ : Ὁ)’ δ ποιῆται λόρου, καῇ, μή μόνον ἀκροαταί, ἘΠῸῚ ὩΣ 
ΠΝ αὐρωλογεζομδυοι ὁ ἑαυτοῖς ὅτι Εἰ τίς ἀκροα τίς λόφου 1 κ γ0 οὐ μὰ “ 

ποιητής, ἔα ἔοιγ(εν λυ δὶ μοι σανορίμυτ ὃ τεϑσώπον Δ ομυς- 

σέως αὐτῷ ἐν ἐσοπῆρῳ: κατενοησέ γωρ ἑαυτον, ῶ ἀπελήλυϑε, γώτφοι, 

"0 ὄϑεως ἐπελαϑετο ὅποιος ΠΝ ὁ δὲ ὀδακύψαρ ε εἰς γομιον τὸς 

λειον τὸν τῆς ἐλδυϑερίας Κα! παραμείνας, ὧσι: Ἢ ἐκ ἀκροατής 

οὐ λιλησμονὴς βυόμδρος, δλλά ποιητής ἔρηου, ὧδ μακάθκος : οι, 

ἐν τῇ ἢ ποιήσᾳ αὐ’ ἔοι. Εἴτις δοκεῖ ἰϑρήσκος (7). -Ψ ὑμᾶν, μη χα- 

λιναγώω γῶν γλώασοιν αὐτοῦ. ὧν ἀπατῶν χοιρδιαν αὐτὸ Ὁ, Οὐ- 

- ἐν μάταιος ἡ ϑρησκεία.. ϑρησκείαι, καϑειροὶ ὩΣ ἀμία; τος ϑιὰ 

τῷ Θέω Ρ παχϑὰ αὖτ ὅν, δἰ ισκἐηπεῶς ὀρφανοις ῶ χήρας 

ο ἐν Τὴ ἢ θλίψᾳ αὐ, ἀασιλον ἑαυτὸν τηρεὶν στο “' τ κόσμου. 

Λδυτοθ (δ. ̓ Αδελφοὶ μου μή ον τρξϑσοποληα ας ἔχετε τίου πιςιν τοί γ' 

πρῶ ΠΥ ἡμὴ [σοί Χραροῦ Φ δου" ἐὰ ἐὼν ἫΝ εἰσέλθη εἰ εἰς τί 
τε σε χλαίεξι ὑμμὲ ἀνήρ Δθυσοσδδικτύλιος ὁ : ἐσϑητι λομιχοθῷν, 

᾿ ἀν εἰσέλθῃ 5 φ (ΟΊ [ ἥἴωχο ς ἐν βῥυπωρᾳ ἐοθίοτι ΤᾺ ἡ ὀλιθλόψητε δὶ 

“ὃν Φοροιιυτα Υ̓ τα Υ λαμιτοθαῖν, δά ΕἸ ΠΤΉΤΕ απ, Σὺ καί- 
ϑ0ὺ ὧδὲ καλῶς: ἀρ ἢ τῷ τῆωχῶ εἰ ΟπΉΤΕ, Σὺ ςι ἔχει, ἡ ᾿ κα ϑου σὲ 

᾿σὺ Υ ̓ὑχυσπὸ διον μμου" ̓  ου ͵ διεκρίϑητε ἐ ἐν ἑαυτοῖς, Ὁ ἐγυ ἐς 
κριτοῦ “διαλογισμῶν πονηρῶν; Ακούσοιτε ἀδελφοὶ μο υ ἀγα- 

α.Κορ.α.Δ πητοὶ, οὐχ ὃ Θεὸς ὀξελέξατο εὖ (ὅν ̓ηῆωχοιρ πο κὸ κοσίλου Ούπυ 
“πλοισί οις ἐν πίςᾳ, κ, κληρονόμοις τῆς βασιλείας ἢ ης ἐπηγεί Ειλα-- 

᾿ Β Ὁ ζις ἁ ἀγαπῶσιν αὐτὸν; : ὑμεῖς δ ἠτιμασατε. τὸ πἰωχόν. οὐχ οἱ 
[ ηλούσιοι κατα δεμυασευοισίν ὑμὴν, Καὶ αὐτοὶ ἑλκοισὶν ὑμας εἰς 

κριτί- 
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κριτήθλα: ὥς αὐτοι ! λασφημοῦσι ἡ Ῥ καυλὸν ὄνομα τὸ ἐὐχήρα. 

ϑὲν ἐφ ὑμαρ; Ει ἰϑιτοι νὸ κι τελειτε (ασιλικον, τ γὼ 26α- 

φίω, ̓Αγαπησής ἢ, πλησίον σου ὡς σεαυτὸν κωλῶς ποιήτε:εἰ ἢ ὃ 

προσιοποληηῆειτε, ὡμδρταν ἐργαζεώϑε, Ἂν» μϑυοι" υἱὺ ὅ δ νος 

ΜῈ ὡς αὔραξατα" δεῖες γὼ ὃ [ἊΝ Σ νόμον τηρήσή, ηῆα!σᾳ ὃ ἢ ἐν ἑνὶ, 

γ 6 γνε πατῶν ἔνοχος: ὁ Ὁ εἰ εἰπών, Μή μουγεύσης, εἶπε κω], Μὴ 
Φονόύσης. εἰ ὃ ου ͵ μοιχεύσᾷς, Φονδ)σής δὲ, γόρονας ὥραξατης 

νόμου. Οὗτω λουλειτε (ὃ ἅτω ποιεῖτε, ὡς δια νόμου ἐλδυϑεράας 

μ᾽ ἰοντές κρίνεάχ' ῆ ' γὼ κρίσις ἀνίλεως τῶ μή ποιήσοιντι ἔλέορ' 

ΧΟ καϊακαυχάται ὃ ἐλέος κρίσεως. τί ΝΣ ὀφεέλος, ἀδελφοὶ 

μου, ἐαν πρίν λέγῃ ἧς ἔγάν, ἐργα 3 μὴ ἔχε: ἐὰν , δέω α.) ἡ η πίςῖς 

σζω στα! αὐτὸν : ἐὰν 5 , ἀδελφὸς ἢ ἥ ἀδελφη, γυμνοὶ ὑπουρχώσι, ῶ 

λεπὸ μϑμοι ὦ ὡσι ἐφημέρϑ δοφῆς, Ἕπη δὲ ἴες αὐτοῖς ὸξ ὑμὴμ, 

Ὑπάγετε ὃν εἰρίαυη, ϑερμιαίνεοϑε Ὄ ἢ χορτα ζεεϑε ἵμω ' δῶτε δὲ ἜΠῈ 
τοῖς α ὀγιτήδηα δ σώμαπς, ΨΩ ὄφελος: ᾿ οὕτω Ὁ, ἡ πίρις, ἐὰν 

μη ἐρ. γα ἔχ! γεκρά δ κα. ἑαυτήν. Αλλ ἐρᾷ τις, Σὺ πίςῖν ὑχής, 

τχοοὶς δῆ. ια κάγω ἔργα ἔχω "δεϊζὸν μϑι ὃ πιεῖν σου ὡκ ἔργων (ου κάγω 

δείξω σοι ον ἢ Ἢ ἐργῶν μου Ἢ πιεῖν μου. Σὺ πιςεύφς ὁπ ὁ Θεὸς ἐς 

6:1; καλὼς ποιᾷς᾿ ως "ἃ δαιμόνια πιςευοισί, ἢ Φο ατοισι. Θέ- 

λάς: δ γνῶναι, ὦ ἀύϑορπε κενξ, ὅτι ἡ πίσῖς χωράς ἣν ἔργων νεκρά 

ὄξιν; Αξεραμ ὁ ὃ πατήρ ἡμδι ἐξ ες ἐμω ἐδυκαιώϑο, ἀὐρεῖ 

κας ἵἴσαακ ὼ ον αὐ ϑ 5 ον Νὰ ϑυσιαισήδκον : βλέπεις ὃ ΟΤΙ ἥ πίςις 

σἰρηργά τοῖς ἔροοις ἄμα, . Οὐκ ὑργῶν ̓  πίςις ἐτελειώϑη; ὦ 
ἐπληρῶϑη ἥ ᾿ χραφὴ ἡ η λέγουσα, Ἕπιςευσε: 3) ᾿ Αξρᾳάμ Ἴῳ Θέῳ, 

κοῦ ὀλογίοϑη, εἰυπὸ εἰ εἰς δυκοιοσίμυίω, ζ φίλος Θεοόέ ὀυλήνϑη. ὁ- 

ἐϑτε τοίνωυ ὅτι ἀξ ἕνα δικαιθται ἀύϑοροπος, Ἂ ἐκ ὧκ πίςεως 

μόνον; ὁμοίως τ Κου “Ρααί ἡ πόρνη “κ ἐξ ε ἐργῶν ἐδικαμω ϑη ὑ υ- 

ἜΣ ποδεζαι διύη οὗ (ὅν. ̓ ἀητλοιρ, Καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ὀκξαλούσοι. ἐγ μοτῷ 

ἐὰ ΡᾺ Ω ὁ σύμα χωθὰς πνόλματος νεκρὸν ἄξειν, οὕτω Ὁ ἡ πιρίς χω- 
οὰς Π ἐργων ἹΜΈΡΘ δ. Μη πολλοὶ δεδούσκαλοι γί- 

γέαῦε ἀδελφοί μου, εἰδότες ὃ Ὦ μεῖζον κρίμᾶὰ ληψόμεϑα: σπολ-- 

λοι ΤΥ» ἡβαίομδυ ὦ οαὐπαντες. εἴτις ΩΣ λόγῳ ου ,πβαει, ὁ σι ἐτέλφΘ»; 

ἜΝ μι ἀήρ, δειυατὸς χαλινανγωγῆσοι καὶ ὅλον ὃ σῶμα. δῶ τὰ 

ζ ὑπασων ζι; ἡμον εἰς δ σοιματα βώλλομϑυ χαοὸς ὁ πεῖ: 

Κι. 

ἀμ 

λδυγτ.ιθ.Δ 
ματῦ.κβ.Δ 

μδ.β.Ὁ 

ῥώμγ Γ 
γαλατ.4.1" 

Λϑυϊτ δ 
δέευτ.α.Γ. 

ὰ Φ.Δ 

Ματθ.. Ὁ 

ἃ. Τὼω.γ.Τ 

5. κ.7.Γ 

Γεγ.κβ.Β 

Γεγε.Β 

ῥωμι.ογ.Α 
γαλᾶτ.γ.Α 

Γωσηὲ β. Α 

Ε΄. 



ΕΝ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ὝΘΑ αὐτου; ἡ μὰν, ὩΣ μὐν ηὃ σωμα αὐτῶν μεταγομδρ᾽ ἰδοὺ 

χα ̓ ὰ πλοῖα τηλικρίυτα ὄντα, Ὁ τοὺ σκληρῶν ἀὐθέμων ὑῶν 

νόμδμα, μετα γέται ὑχυὺ ἐλοιχέσου πηδαλίου ὅπου δὺ ἡ ὁριμ 

Ὁ ἀὐϑυνοντος βούληται" οὕτω Ω ἡ [λώδσα μικρὸν μὰ ος ὅτ, 

Κα μεγαλαυχέι. ἰδοὺ ὀλίγον πὺ β ἱὡλύκιν ὑλίω δά πηει. καὶ 

ἥ ὁ [λώασοι δ᾿ : ὁ κόσμυ(Θ: τῆς ἀδικίας" οὕτως ἥ Γλώασοι καου-- 

ϑίςεεται ὡν ὥοις μδηεσιν ἡμὴ,» ἡ ασιλουσο ὅλον "ὃ σώμα; κ' ἔτυ 

γέζουσαι Δ φοχον τὴ τὴς βυέσεως,᾿ κου [Φλομιζομὴν ἡ ἴον δ Φ γεέν- 

γης. Πασον »» Φύσις ϑηδάων Τέε Ἶὸ πετεινῶν οὐρπετὼν Τέε ̓  ονα- 

λίων δαμαξεται ὯΙ ' δεδαμιαςοα! τῇ ἢ Φυσή Τῇ Δι ϑρθοπίνη" 7 δὲ 

Γλῶ οσουν οὐδεὶς δωωται ἀὐϑοθόπων δα μασι Σ ᾿ἀκαΐαιοάτον 

κακόν μέςη ; ἰού ϑανατηφόρου. Εν αὐτῇ ἢ δ)λογοῦμὴυ (Ὁ Θεὸν 

ΓΟ πατέρα, ὦ ων αὐτῇ ἢ καταρώμεϑα, οὖν ἀνϑρώποις Οιυς καϑ' 

ὁμοίωσιν Θεοῦ γερονόταρ᾽ ὡκ ἦξ ΠΩ φύματος ὀξερχεται. ὅυ-- 

λογία, καὶ καταρϑί. Ου Χρ, ἀδελφοὶ τως Ἴαυτα οἱ οὕτω γνε: 

ἔυτος μήτι πη) ὧν Ἴης αὐτῆς ὀπῆς βρύει Ὁ [λυκὼ Καὶ τ ἰπῖς 

κρον;: μη ; δου τω, ἀδελφοὶ μευ: συκὴ ἐλαήας ποιήσοι, ἢ ἀμ- 

“έ λος σύκα: 5 οὕτως ἐδεμία “Ή7}} Σ ὡλυκον κα) γλυκὰ) ποιῆσαι! ὕ-- 

δῶρ ..᾿ ἧς ὕφος ΚΟ , ιρήμων ὦ ἐν ὑμῶν; δϑξατω᾽ ὠκ τῆς κα-- 

λῆς λῤαφροφῆς Φ ε ΝΣ αὐὐηοό ον παεουύτητ (οφίας. Εἰ δὲ 

ζηλον πικρὸν ὑλότε καὶ ἐραϑέαν ὧν Τῇ καρδίᾳ ὑμὴμ, μη Κοι- 

τακθινχοῖσϑε ΚΟ [ψεύδερϑε κὶ ᾧῳ τὴς δληϑείας " ἐκ ἔσιν αὑτη ἡ (0- 

Φία ἀὐωϑεν κατερχομδρη. ὃ ὯΝ δ Ιγήος ̓ ψυχίκη, δξημον 

νιώδης "ὅπου γωρ ̓ζᾷλος καὶ ᾿ ἐράϑηα, ἐκεῖ ἀκαταςοιοία κοι πᾶν 

Φαυλον δαγμα. ἡ ϑ , ἀύωϑεν φία τρώτο μδυ αἰ γνὴ Ι ὅζην, 

ἔπειτα εἰρίωυροι, ὀἰλιφοῖς, ὀπειϑης, μέςη " ἐλέοις χαὶ καρπῶν 

ἀγαϑῶν, ἀδιώκριτος Καὶ ἀνυπόκριτος. καρπὸς ὃ τῆς δικοωοσύ-- 

νης ον εἰρίωῃ ασείρεται Οις ποιουσιν εἰρίωυην. 

Πόϑεν πύλέμοι »ὦ μάχαι ωΨ ὑμαν: ἀκ ογν)όϑεν,ὡκ Ὁ ἡδονῶν 

ὑμὴμ ὦ ὡν 7 οραϊώομδῥων ὡν Ὅοις μδηεσιν ὑμὴμ; ΠΨΕ κοί 
“Κ ἔχετ᾽ Φονάλετε ἴΟ [ ζιλοῦτο, κα Ὁ ου ,διιυαῶς οἰ ιτυχεῖν μά- 

χίὸὶ καὶ πολεμεῖτε, ὅκ ἐχέτε δὲ, διαὶ μη.  αἰτέῖϑαι ὑμας" α-- 

τεῖτε, Καὶ ου λαμθανετε, διοτ κακῶς αἰτεῖαϑε, ἵνα ον ταῖς ηδὸ- 

γαις ὑμῖν δαπανήσηπε. μοιχοὶ ζομ Ι μοιχαλίδες, ὅκο οἴδατε ὅτι ἡ 

Φιλίω δ κόσμι ου, ἔχθρᾳ Τὸ Ὁ Θεοῦ ὅξην; ὃς δ οι ὦ βουληϑὴ 

τ δ. Ι 

2 ἀκωατάςω- 

ΤΥ. 

2 εἴπις σοφὸς ἃ 
ὄχισήμῳν, δὺ- 

ξατω. (.: 

τ ἐχθεὰ. ! 



τς ΩΣ 

2 ἢ. 4.16.1} 

Ζ ἐκέπ ὦ. ζ.! 

! , 
χρίγων τὸν πλη-- 

͵ 
σίογ. οἢ Ια 
δ» 

7. αὐθκον. σἹ.! 

6 περδυσομεϑα 

“εἰς τίω σὲ πίω 
! 3 ͵ 

πολιν, 6} ποιη- 

ες φρϑῳ Ἐκ «για 

πν ἕνα, καὶ ἐμε 

πιρδυσόμεϑαι,᾿ 

2 ἀὐτιγαοσυ- 
βᾶμον. 

: ἀδελφοί 

ἐμον.!, 
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Ἑ χοῦ εἰ 

Φίλος ἐῃ ΤῈ κόσμου, ἐγθρὸς τοῦ Θεοΐ καϑιςοται. ἢ δοκεῖτε ἵπι Β 
ε ὶ Ι - λ 3 “ν ΄ 4 κεναςς ἡ γα λέγ4, Προς φϑύνον ὁ χιποϑεῖ "ὁ πνέμα ὃ κα- 

, 3 Ἐν ἸὩΝ ! ἡ πὺχὶ ; ο Ρ" Ἴώνησεν ὃν ἡ μὰν; μείζονα δὲ δεκδέωσι χάθαν' διὸ λέγᾳ, ΟΘεὸς 
ἐὐένε αι [ γ Ἷ" ω ἡ ΠΣ} ! ἘΠ ὑπερηῷανοις αὐΐοτα Ἄτεται, ἴα πεινοὶς δὲ δὲ δῶσι χαθαν. ὙπῊ- 
το γητε οιαυ τῷ Θεῳ, δύτίςητε Τῷ διαζολῳ, καὶ Φέξετω αΦ᾽ 
ἰς 5 ' “Ὁ 3 ἔνι νν ᾿ ἴω ὑμὴν" ἐϊγίσοωτε πω Θεῳ . Καὶ ἐγίτει ὑμῖν. καϑαράσωτεέ δέρας 
ς μ᾿ ς ἈΠ εὑμδρτῶώλοι ᾽ Ω αἱ γνίσουτε καρδὶ ας δεψυχοι . ταλαμπωρήσοιτε 

᾿ Ι ε ς ᾽ Χαὶ πεν ϑήσουτε κ' κλαυσοιτε" ὃ ως ὑμῦμ εἰς πένϑος μεταςνρα-- 
Ι ς 2 ο ἢν τ ᾧΦήτω,ῷ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. (ἀπεινώϑητε ονωώπιον “3: Κυ- 
[ λ ς [ ε .ν λ ἰδιω . ! ον θλου, καὶ ὑψωσά ὑμας. Μὴ καταλαιλεῖτε δλλήλων, αἰσδάλ.- 

Φοίϊ' ὁ κατα λοι λῶν οὐδελφῷού, 'χῳωι ̓ κρίνων () ἀδὲλ Φον αὐα-, 
καίζοι λαιλεὶ νόμου, Καὶ κρίψει νόμον " εἰ δὲ γόμμον κρίνᾳς. ᾿ζρκ εἰ" 

: 3 ὶ ᾿ Ὁ ὁ ε ς : ποιητής γόμου, δλλὰ κριτής. εἷς ἔξην ὃ γομιοϑετης" ὁ διωυαἰμῆυος 

4 

ν ὸ ἀν 19! ο 5. Δ ἘΣ ΑΝ σζυ στο! (ἃ δστολέσομ. ἡ συ Ἶις εἰ ὃς κρίνεις (ὦ ἐΤΈρον ; Αγενῶ ἐν 1] Ι ἘΠ ΕΡΕ “ ; Ικ. Ὁ οἱ λέγοντες, Σήμερον 'χοί αὐθ μον “πορδσωμεϑα εἰς τίωυδε ἃ 
Ι λ ! ΔΜ. λ { 3 " σποόλιν, Καὶ ποιήσω μδμ ἐγκεῖ ἐγίαυτον ἐγα,. (ὃ ἐμυπορόυσοω μεϑα, 

[ ) ε ᾽ 3 Ι ΟΣ δ Ὁ κερδήσω υδυ"- (ὧπινες ἐς οἰ χιςαοϑε΄ Ὁ τῆς αὔριον - ποίᾳ Ν 
' ζωὴ ὑμὴμ: ἀτμὶ ἌΞΩΝ δ τυ ΞΖ) η (ΩΣ υμμ; ἐκίδ νον ον τὸ ὮΝ Ἴσέος ΣΡ ΩΝ Φαινομδμη, ΩΣ 
τὰ δὲ ἀφανιζομδυν)δλύτι ἦ' λέγήν ὑμας, Ἐὰν ὁ Κύρμος ϑελή-- 

λβ8 Ι Ι ) Δ᾽ 2 “Ἢ Σ πὰ σή. Χρὴ ὥισω μδυ,"ὰ ποιήσω μδυ᾽ ζοότο ἡ ἐκεῖνο. 'Νωὺ ἢ κου- 
ΝΜ : ΩΝ 2 Ι ς ,Ν ΩΝ " Ι ᾿ χε ον ταῖς δλαζονείαις ὑμῶν. πᾶσο κου σις (ιαυ τῇ πο-: 

νηροὶ δξιν. εἰδὸτι οἰ καλὸν ποιεῖν, ζΩῚ μὴ ποιοιτι, ἁμδρπα, 
εἰν ὄζην. ᾿ γέ γι οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζον- 
τες ὧι ταῖς ωλαγπώθλαις ὑμὸμ τῶς ἐπερχομϑϑαις." ὁ πλου- 
τος ὑμὴν σέσηπε,"ὰ ζ ἱμάπα, ὑμῶν σητόξρῳτα γέλονεν' ὃ χρυ 
σὸς ὑμὴμ καὶ ὁ ἄργυρος καϊέωται, »ἡ ὁ ἰὸς αὐτῶν ἐς ἀτύδμον 

Ὁ ὑμὴν ἔσο. ὦ φάγεται το σοίρκας ὑμὴμ ὡς πύὺρ' ἐϑησουε ἄσε- 
7 » Ι ς ἤ ) Ἰὼ Ν 3 “.“.Ωξ. .ν ! τὲ ον ἐηγάτοαις ἡμέραις. ἰόδυ ὁ μήοῦος τὶμ ἐργωτῶν ων ἀμνήσω-- 

ΠῚ οἱ Δ], ες: Σ Ι 9 5 ε ον Ι Σ Ν - 
τῶν το. γωραξῦ͵ ω, Ο ἀπέςερημῆθος αῷ ὑμῶν, κρώζει ὁ ἡ 

Ξ 3ι, Τἔ 57 ] 9 
βοα) τω ϑε ἀσουν των εἰς χα πὸ Κυδλου σωξαωϑ. εἰσεληλύ-- 

1 Δ 3 “ὍΝ 9 ς ͵ ϑωσιν. ἐσρυφήσαῖε 'λὶ ὁ γῆς, καὶ ἐσσωταλέσατε᾽ ἐθρέψατο 
τὰς κριρδίας ὑμ ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς, κατεδικασοζ!ε, ἐφο- 

δ ἢ 2. 5 “πὸ "Ὁ" ί. ΩΝ 
γδύσουτε 7’ δικουον ἀκ λύπτοαοσεται ὑμιν. μακροϑυμή σοΐ]ς οἐΨ, 

)ς συ ᾿ ς ᾿ς ! 
ἀδελφοὶ, ἕως Φ «ἰϑοισίας Τὸ Κυράε. ἰδοὺ ογέωροος ογδξε-- 

ΔΑ 

«οἱ 

ΕΓ ἐγ.ς ΒΒ, 

καὶ Ἡ.ἃΔ 

Παροι.γ.Δ 

α.πεῤ.ε.8 

ἄ. Γεῖ, .8Β 

,᾿ Ρωμιιοὴ αὶ 

ἄ. Κορ.οὴ. ἃ 

ἈΥ: ἘΠ ἘΠ Ἢ 



Ματβ.ε.2 
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έταὶ Φιμμον καρπὸν Ἴης γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ ἀμπτὺ ἑως δὼ 
Ἂς ) ᾿ Σ 

[ Ἃ- ς ὄν 

λοι(η ὑφτὸν χαδϑόϊμον κ᾿ ὄψιμον. μακροϑυμνὴ σοί! ε Ω υμεῖς, 

ἱ ε ρθε ς δὰ Ϊ 2 

πρρ δον ἀλρα ον, ΡΝ" δε ὴ εδουσία Τῷ Κυιολουἤηϊινε 
55. 5 ς “ΞΟΥνϑ"κα) 

Μη σενάζέτε χῳ τ δλλήλων, ἀδελφοὶ,ἷνα μὴ ὑκα Τα ρ ϑητε ̓ ἰδδυ 

κριτής χσϑ9 τὴ ϑυρὼν ἕςηκεν. Ὑποδάγμμα λοίξετε τῆς Καλοπῶ 
΄ 3 Ι ἐδ. τὸν Ι τς ". 

θείως, ἀδέλφοι μου, κα τῆς μακροθυμίας, (ὅσ᾽ χαθϑφητας, 
εἰν τσ οὐ “ν» ἱ “αὶ | λξςε 

δ! ἐλοιλησαν πῷ ὀνομαῖε Κυδλου. δου μακαθαζομὴρ ζις ᾿ὑ- 

πομϑλϑονταρ. τίω Ἰἰσπομονίι ως ἠκούσωτε, (οι Ὁ τέλος Κυ- 

δάου ἐἰδέτε, ὅτι “πολύασλαϊχνος ζξην ὁ Κύρμος καὶ οἰκτίρμων. 
- ο ς [ νι; 

Πρὸ παύτων δὲ, ἀδελφοὶ μου, μὴ ὀμνύετε μνήτε ῷ οὐρανόν, 

μήτε τίω γίω, μήτε ἀλλ( ἴινὰ ὅρκον᾽ {ἴτω δὲ" ὑμὴν τοναὶ, 
λ “]. ἢ ἢ ς ) ΄σ΄ν 

γα!, Κα ηὃ οὗ οὐ ινα, ̓ μὴ εἰς εὐπυύκρισιν πέσητε. Καᾳκοπασει τις 

ἐν ὑμῶν : χυδϑσευχέδνω ͵ δὐϑυμεῖτις: ψαλλέτω. ἀόϑενει ἧς ον 

ὑμῖν: δφοσκαιλέσοιω οὖν πρεσβυτέροις τῆς ὠκκλησίας, καὶ 
2 [ ». 9 »΄»ᾷδο» " ». σῆϑυνὸ ΑΘ αἱ 

χυροσευζαώχπυσοιν ἐπ’ αὐτὸν, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαω ὡς 
ἀπ ! γυϑεο δ, τα δλεματ ! ἀτν 

ὀνόματι Κυδλου " κα] ἡ ὅυχη τὴς πίσεως σωσᾷ ζ κῳμγοντῶ., 

καὶ ἔγέρει αὐτὸν ὁ Κυοκί(Θ- "κἀν ἁμδρτας ἡ πεποιηκῶς, ἀφε- 

ϑήσεται εἰυπὸ. ΦΖομολογειάε᾿ Σδλλήλοις ἴα τραπβωματα,"ὴ 

ὄχεῶε εχσὲρ δλλήλων͵ ὅπως ἰα,ϑῆτε. πολὺ ἰομᾳ δέησις δυζος 

ἐνεροουμδιυν. Ηλίας ὀῤϑοθοπος [εὐ ὁμιοιοπαθής ἡ μέν, "ἡ προσευ 

Χ" «υξοσηυζατο τε μή βρέξαι, : καὶ ἰρε ἔξρεξεν οὶ τὴς γὴς 
ἐγιαυτοις τρεῖς καὶ μίωας ἐξ. ὦ πῶλιν χυϑοσηυξα», ἃ ὁ ἐ- 

ρανὸς ὑετὸν ἔδωκε, ὦ ἡ γὴ ἐξ λοίσησε (Ὁ καρπὸν αὑτῆς. 'ἀδελ- 

Φοὶ, ἐωνΐες ἂν ὑμὴν πλανηθὴ Στὸ τῆς ἀληϑείας, ὃ ὦ ζιςρέ- 

ψη τς αὐ". γινωσκέτω ὅτι ὁ ὄχιςρέψας ὡμδρτωλὸν ὡκ "πλέ- 

νης ὁδοδ ἀυΐρ σωσή ψυχίω ̓ ὠκ ϑωνώτου, καὶ καλύνη "“λη-- 

ϑος μδρτεών. Ἢ 

ἰακώζου ) Ζιςολὴ ἐγράφη ἂν εἴ χοις σμξ.. 

Ἐπ π᾿ν 
οὐ. 4 

40: ϑῆτε. τ, 

Ὶ ὑὐσσυμείγαν.. 

τας. σῇ 1. 1α.1. 

δ᾽ πολυζὺ- 

σαὐλαργχγος- 

α.3 

ἝἙ -ε ! 
0 λορρς, ιᾶ 

Ὧν ξ οὐ 

7 Ζο κρίς 

ΟἽἿΥ. οὶ 

ὃ αἰφεϑησδν)- 

το.!. 
κχ σι 
οι σῇ "1.0 

Ξ“-“«|ἈὋ-» 

ὑετῦν. ἢ. .α 

ὁ αἰδελφοί 
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ἢ ὁδοί τῇ ς. σὶο 

εἸὦὦ 

᾿ ἀυτὲ, οἱ [1 
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αἵγίου δποφόλου Π ἔθου ἐπερολῆς. 

ΞΟ ΑὙ ΤΗΝ ἴὨιξίν ὁ μαικοἰῥιὸς Πέξος ζῶς εἰν τῇ δια σορῷ οὖσιν 
: 5 Ἰουδαύοις χᾷ! ἢ νονϑμοις Χ ρας]ανοῖς φφ δὲ τίοῦ Ἐχεςολζωὼ διδαύκα.- 

ΝΣ λικῆν, ἔπιφηείζων αὐτοῖς, διοτὶ διὸ Ἰουδαιων ὕβίσευσὸμ. χρὴ ροφ τοῦ 

ἈΦ μϑρ ο χλόνῷ χαὶ δπτοδείκγέσιν ὅτὶ ἰ εἰς ὧν Χ δλςὸν πίσις πἰπὸ Ὡσπὸ Τὴν ἀσ29- 
{ας ογ" Φητὼν καυτητ ἐλ χαὶ δι᾿ αὐτῶν εβου ἡ Δ [9 τῷ οἱ μϑτος εντο λύ- 
τ πλῚ ὃ ὅτι αὐτοῖς χ ὃ ἴοῖς ἔϑνεσιν δθηγ ελίοϑηζῷ πόρτα, εἰς ἃ , ὑχιϑυμοῦσιν ἀγελοι ῦϑαι- 
κύναι. εἶτα συμθουλάύσας, ἀξίως [7] κοι λέσθμηος λύαφρέφεοϑει, ταοϑῥέπει κα χ᾽ βασιλέας 

τ μανηγωυαιξί τε καὶ λὐδράσιν ὁμοφρφσεουζὼ καταγίελ. χαὶ εἰς ζᾳ ἢ πἰραμίσας. 

ὀλίγα, σημιαινᾳ ὅτί χαὶ εἰς ὧν ὥἄδξυ γέ κω οὶ Κυρίου ὃ κήρυγμὰ Ὁ (τηοίας χαὶ ὀῥα.- 
ξάσεως" ἵνα. Χ) ὸ οἱ πτεσϑαυνόντες λὐα ώσι, »ριϑώσι μϑὺ ζ σω μοί, τῇ δὲ χϑριτ τῆς ὀβθαςά.-- 

σεως δὲα μκείνωσι " χαὶ ὅτι Ὁ πέλος πόῤτων λοιπὸν ἤγ{ικε, 4 ὀφείλοισι πλάτες ἕ ἐτοι μοι γίνεοῖ; 
ὡς λθθον σποδῶσον τες τῷδ κριτῇ: ζϑὴ οὕτως τελῴοι τίω δγιςολζω. 

δεὸδὰ ῬΥ ΟἿ ΕΙΣ. ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ΤΟΙΣ ἐκ αἰϑετομῆς καὶ ὧς ὕχὴὶςἐλλά, ὡς ὁ μῴκοίοιος Ἰἀκωζος: δγδ ἐκεῖνος αϑὺ 

ορίςως πᾶσι ζοῖς οὑστυὸ τίου οἰκου νϑμζευ κα ριχϑῦσιῳ Τουδιοοις ὁπουδή πότε οὖσιν ' ἕξ δὲ 

ἀφωρισμένως ζις κλίμώσι Πόνηου Γαλατίας. δ΄ ὅ Π᾿όγηου δὲ πελσίζησι Γαλατίας, ἐπειδὴ 
ὅ41 χαὴ ἀλλή χτ' Κέληις Γαλαᾳτία, ἡτίς Ὄ ὀντῶς Γαλατία, εἰφ᾽ ἧς χαὶ οὗποι μιετῳχιοϑη-- 

σὺ ]αύθα,. (οὐτόις δίχυ Ὅοις ἔϑνεσι χαὶ ηοῖς λοιποῖσ ἴοῖς ἐϊκειμϑέοις οὖν τῇ τσϑϑ)οαφ ὧν 

9.9) ποι ταὶ, ἐϊκυκλίω ζυτη τὰ ὀχεςολῆ. 

κεῷΦά λαϊὶὰ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΒΕΠΙΣΤΟΛΕΗ͂Σ 
ἔχοντα χασοδιαιρέσης. 

Πεεὶ τῆς ἐν Χοκτῶ αὐαυνήσεως " καὶ ἀδοὶ ὑσσομονὴς πει- γάϊκας συμαδειφοραξ. Τερὶ ἧς ποὺς ἅπανχας ἔλιέι- 
δασμών ̓ καὶ “δὶ σωτηφκω δοις πίςεως “οοκοατηγγελ- κοῖς 2 αὐεξικακίας," εἼύπος ἰὼ καὶ ὅλ Νῶεπῷ Θεοῦ φιλαν» 

μϑύης σου ΔᾺ “σϑοφητῶν. θρωπια . ἐφ᾽ ἡμας ς δὲ καὶ δὰ τῷ βὰ πηϊσμιάτος 0 Χριςοδ 

Περὰ ἐλπίδὸς κα. ᾿ ὡγμασμιοί ' τῆς τε ὀφειλουϑμης ὅλι: ἥῃ ἀ6-- συμιπαιϑέαι. 

γεσίᾳ εἰσφαλοῖς αγαςροφῆς. Περὰ υσο ϑεσεὼς φαύλων. ᾿ξεὼν καὶ  ἐπαναλήψιως Ὰ ὧν 

᾽γ Τερὰ ω ἐπαξίως τὴς ιἰοϑεσίας ζίω ἐν Χοιςῶ, τρθς ὧφ ἔλφαν ᾿ ἀνόυ ματι καρπῶν, ΚΤ τίω διαφορων Δ ̓γρισμάτων. 
καὶ ΧΩ ἔξωϑεν,εἰς δοξαν Θεοΐ, ὅπ κοινωνίᾳ τῇ τρὸς δ Χραςον, κρατεῖν χοῦ ́ φισικών “τι 

“ Περὶ τὴς ρος ὄῤχοντας συταγὴς καὶ φιλαδελφίας κἀὶ ϑῶν" «ἐλπισὺ τὲ Τῇ εἰς αὐδιφ ἔραν τας “παρ᾽ ἑτέρων παῦλες. 

ϑεοδεβείας. Ν γω, Περὰ δούλων υσυταγῆς φ,) κα] Ι α)εξι- Τ'αραίνεσις πρεσβυτέρων «ἴδ ὄχισκοπῃ ς 8 ποιμιψίᾳ. Εν ῷ;, 

κάκου ὑπομονῆς διὰ Χοιεύν. Περὶ ἐσ ακοὴς )αιυαρῷον, “ἴδια κοινῆς παύτων “69 ς ἕκαςον (ἀπεινοφροσιώης εἰς γί- 

καὶ ὁμονοίας τὴς ϑὸς Ὧις αὐδρας, καὶ σωτηρίας τὴς ἐν 'κην πίω κ᾿ τῷ δγαξόλου. 

πνϑύματι εἰς τύπον Σάῤῥας. Περὶ τῆς αὐ δρών αϑθςγυ- ἙΕὐχὴ ὑαδ τελειώσεως ἢ) πιςευόντων: 

Κα, 

ΒΟ τς ταν" 



ΚΞΝ ἡ ν ΦΡ- ἢ δὰ 
ἐ Γ " ς ἣ Φ Ό" ᾿ 

ΣῈ. Ν Ὁ» 
[η ἘΝ ΥΥ δον ΟΡ Ὸ»Ψἤ 

δον ἣν Ρ “τῶν 

ἡ: - " 

" τον) Ἶ ᾿ δι 

ΙΚΗ ἘΠΙΣΤΟ- 

ΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

ΘΟ ΞΕ, ΕΤΡ Ο Σ Σπύσολος ἴησού Χειςοό, 

Ι τῷ Ἂ ὭΣ ΑΥ ὠκιλέκτοις πουρέπιδῃ μκοις διαυσσοροὶς 

ἷ 8: τ »ὦ Πόντου, Γαλατίας, Καπιασαδυκίας, Α- 

Ι Ὁ Γ᾽ ΛΑ ΑἾ, “οθ βιβωμῶ, μδ᾽ αόνωον Θῶ καῦκο 
Ὁ ΡΣῚ Ο [κὶ σαδθεὼν ἁμώσῳ τρώματοο, ες τ πακοΐευ Κορ ῥανίεσμιον αμῶτος ἴησού 

τος 

ἜΞΞΞ εἶς 3 εν γ τ} Ι 

ΕΓ ΤΣ ΟΣ, Εν Χραςοῦ πχαεας ὑμὴν καὶ εἰρίευη πλη-- 
ὁ6.ἄ. ». Ὁ 3 ε ᾿ ΄σὸο ε 4 

ΠΝ ̓  θυωϑεί. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς Χοη πατηρ τῷ Κυθλου ἡμὴμ ̓ ησοε' 
ε ς } 2 Ϊ ς ὥραις 3 

Χραςοῦ, 0 Ἂ Ἂ πολὺ αὐτοῦ ἔλέος δα χυνήσας ἡμὰς εἰς ἐλ- 

πί δα ζωώσαν δ δα ςάσεως ἔησοδ ΚΟ ςού ὡκ νεκρων, εἰς κλη--  ζωδουιν 
. ἬΝ Ὁ“ Ι. Ι 

ρονομίων ὠφϑαρτον κυ ὠμίαντον χα) ἀμδραντον, τετηρη μδυΐευ 
3 3 ΩΝ 2. ὁ γὸ ΤῚΝ Ι " ἤ λ 

εν ουραγοις εἰς ἡμιαῖς͵ (ὅσ᾽ ον δαυάμει Θεὸ Φρουρεμδύοις δια, 
3 [ ςε 9 “Ὁ 3 9 

πίςεως, εἰς στυτήθ ον ἑτοίμζιυ ὀστοκουλυφϑίωυαι ον καιρῷ ε- 
᾽ ῳ΄᾿» νυ 3 ᾽ 9 ! » ) ᾿ 

νώτῳ, ἐν ῶ ἀγαλλιαῶϑε, ὀλίγον ἀγα ,. εἰ δᾷον 511, ̓λυπηϑέντες 1 λυτυθύται, 
3 ] .» ς [ ςε Ὁ» [ ἊΝ {.}} 

Β ἐν ποικίλοις πειρρίσμοις, ἵγω “Ὁ δοκίμιον ὑμὴν τῆς πίρέως πο- 
Ι “ὯἫῳ» 

 λὺ ἱωμμῶώτερον χρισίου τῷ Σσολλυμῆθου, δια πυρος δὲ δοκέμκα 
ἘΣ ΒΝ ᾿ λιν δἱ τῶν Ξ 

ἕομδυου, δύρεθη εἰς ἔπαινον καὶ Ἰομΐω νὰ δόξαν, ἐν δστοκαλύ- 
Ἱ ὶ » δ 2 ων Αι 0] λει Ὁ ᾿ 

ψ ἴησού Χοκοούδ'ὃν ἐκ εἰδότες ὠγωώποτε, ὃς ὃν ανρία μη ὄξρφν.-- εἰδότες. 
β .-: 3 »“» οι 3 Ι 

τες ἡποτυοντες Τὸ ὠγωλλιαοὸς χρῳ δου εκ λολη τὺ Ω δεδοξα.- 
Ι ! Ἂ «νὴ το ε , Ι 

σμλένη, κομάζομῆμοι Ὁ τελος τῆς πίςεῶς ὑμμ, στυτήθλαν ψυ- 
Ν δα Ρ ἀ Ξ ! Ν 

λων" τὐϑαὴς σωτηρίας ὀξεζητησων ΧΟΩ ὀϊξηρδύνησων ζοδοφη- 
Ν τ 5, πῆρ. ΞὋ ! Ι ᾽ .“ 

ται (Ὁ «Ὁ Ἴης εἰς ὑμας χάθατος χαροφήϊδυσοωντες, ἐρδυνων-- 
3 ᾿ς οἷν λ» κ " ᾽ν “Ὁ 

ες εἰς πνα ἢ ποῖον χουρον ἐσὺ λου ἡ ον αὐτοῖς σνόυμα Χραςού, 
; ᾿ ν Ι χς Νἱ ν 

χδομδρτυρομδυ (Ὁ ἴα φς Κοκεον πα ϑήματα,"ὼ ταῦ μζ, Ἰαῦ- 
πο τῷ Ι ε 3 ε ψν εἰ δὲ γιὰ ε ὦ 

Τὰ δόξας, οἷς απεκουλυφ ϑη ὁτι οὐχ ἐαυποις, ἥμιν 5 διηκόνοιιυ τ ὑμνεῖ 
᾿ ' ΑΝ ΥΜΕΤ. , γ ε ὦ , 3 - Ω᾽ » 

Γ αὐτὰ ἃ γι δμηήέλη ὑμὴν δια τ δ) απελισωμδυ ὠγυμαὰας 

Ε΄ ΄ « 

15». ,,7..:1..5 9),.,.,. 45 

Ι" “: 



ὋΣ 

6 ἔσεϑε. σὶ 

γπιςοιᾷ. " 

ὃ αὐτῆς ὡς. 

σὶ «1 

- 

Χν ! 

εἰς στοτήρανψ. 

οἢ "͵. “ὦ. 17 

κι. 

Εἰς. οἹ οἱ 

ε λ 

}γ)θαφη. !. 

ΠΕΤΡΟΥ Α. Ιςῖ 

σνϑύμαπ. ὡγίῳ Χτορειλένο αἰ οὑπ' οὐρανῷ, ἧς ἀ  δηιϑυμοῦσιν ἀ[. 

ζυγι αὐῥακύψαι. Διο  ἀὐαζωσομδροι ταὶ ὀσφύας τῆς δια.-- 

νοίας ὑμὴ, νήφοντες, τελείως ἐλπίσουτε οὶ τέων Φερομδυίω 

ὑμῖν χάεαν -Ψ Χποκαλύνά [ησοῦ Χειροό, ὡς τέκνα; ὑπωκοής, 

μη ἀρχόλττα μα ταῖς σεϑτερον ων τὶ ἀγνοίᾳ ὑμὴν ὄι- 
ϑυμίαις, δλλα κτὶ κυ τὸν καλέσειντα ὑμᾶς ἅγιον ̓ ὴ αὐτοὶ ἅγιοι ων 

παῖση [λύαφροφῃ »βυήϑοτε, διότι γέγραπῆα,,᾿ Αγσι “πϑεῶν ὅτι 
ἐγω ἅγιός εἰμι. κς Εἰ πατέρα ὁ) ικαλέίθε 

λήγήως κρίνοντα Δ ῃ ἑκοίσου ἔρρον, ον φοξων ὃν ᾧ χϑροικίας 

ὑμὴμ χρόνον ἀὐαφράφητε, εἰδότες ὃ ὅ1| οὐ φϑαρτοις ϑργυρῳ᾽ ἢ 

Δρισίῳ ἐλυτρωϑήῆε ὁ ὧκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναςροφης παξο- 
πωροίδότου, δλλὰ ἱμίῳ ἁ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ὠἀμώμου  ἀ ἀκαί-- 

λοὺυ Χραροῦ, τοδφεγνωσμιένου μδρ᾿ τσέ9  καΐαξολὴς κόσμου, 

Φανερωϑέντος δὲ ἐπὶ ἐρώτων τὴν ὑ χρόνων. δὲ ̓ὑμας οὖν δὲ αὐ-- 

τοῦ 'πισεύονται εἰς Θεὸν τὸ τον ἐγείραντα, αὐτὸν ὠκ γειρῶν, κὰ 0 δὺ- 
ξαν εἰυπὸ δόντα, ὥςτε πιεῖν ὑμὴμὸ ἐλπίδὰ ζῇ εἰ εἰς Θεὸν. Τας 

ψυχαεὺ ὑμῶν ἡγνριότες ἐν Τῇ ὑπερκον ἡ Φ δληϑείας δια πνάγμια- 

τος εἰς Φιλοιδελφίαν ὃ ἀνυπυκρίτον, ὧκ κοιϑοιράς καρδίας ὡλ- 

λήλοις ἀγα πήσοιτε ομιτεγῶς, δ αγεηβυνημῆροι ὅχκ ἐκ ασορας 

φϑαρτης, δλλα ἀφϑαρτου, διὰ λόγου ζὼ 5:8 Θεοόύ ᾧ μδυ ον τος 

εἰς ζω αἰῶνα. διότι πᾶ σοι σοὶρξ ὡς χόρτος, κἡ πτῶ σοὶ δόξα" Δὸν 

ορϑοπου ὡς ̓οὖϑος χόρτου. ὀξηρανϑη δαθρτος, Ὁ ὁ ὃ ἀγϑὸς μὰν, 

ὀξόπεσε' τὸ δ βῆμα Κυρίου εὐιδεε: εἰς τὸν αἰωνώ. Οδτο δ δ» 

ῥιμα τὸ  δϑαηελιεϑον ἐς ὑμας. ᾿Αποϑεμδροι οὐ πὸ οὗ 

χρικίαν Ω παῦτα δὸλον "ἡ ̓ὑπτοκρίσφοι ῶ Φϑένοις Ἂ πάσας αὶ 

ταλολιαξ, εἷς δργογλύνητα βρέφη, ὁ λογικόν, ἀδόλον γάλα 

ὀἰηποϑησοίϊε, ἡ Νὰ ωΨ οἰωπὸ αὐξηϑῆτε, ̓ επῬ ἐγούσουεϑε ὁπιλφηος 

ὃ Κύριος! χσϑὸς ὃν τοέϑσέρχο μᾶνοι, λίθον ἕωντα, χοῦ ἀγϑρω-- 

σῶν μὴν Σποδεδοκειμασμμένον, ρα ΠῚ , Θεῷ ὠκιλέκτον οἰνλεμον, 

Ω αὐτο ως λίϑοι ζῶντες οἰ κοδὸ ΠΣ οἴκος πνέυμαΐεκος,᾿" εἰς» 

δοιτευμα ἅγιον, ὧν ἐνέξζοι! πνόυμαδωκας θυσίας, ἀὐπροςδέκτοις 

πῶ Ὁ Θεῷ δια ὁ ησοδ ΧΕ κού. Διὸ τ ἡ αἙμεχέ᾽ ων Τῇ ἢ γθαΦη, δου 

ζέϑημι ον Σιων λίδον εὐκρογωνιαλον, ὀκἈέκτον εἶντιμον' κι ὁ πι-- 

σεύων ἐπ᾽ πὶ ἀυτῷ, οὐ μὴ 1 κουτοιαωθῃ. Υμὲν οὐ ἰὲ τιμὴ Ὅς πι-- 
Κ.ΠΙ. 

᾿εἰχοδοστπο-- ᾿ 

Λδυϊτιια Ἢ 

ι6.Α.κ.Β 

Δόυτ.ι.Δ 

βώωμι.8.8 

γαλατ.β.Β 

α. ἐδ φΑ.- 

καὶ ζ.Δ 
ἑξρ.3.Δ 
α.ἰω.«.Δ 

ἀσῦκ.α.Β 

Ῥωμι.:ς.Δ 

βιάμ.α Τ' 
ἅτ. α.Α 

Αἰσοκ.α.Β. 

καὶ εΓἿ 

Ἡ στεΐν κη.Δ 
ῥωμ.8.Η 



χο Θ 

ψάριζ. Δ 
μαῖϑ.κα.Δ 

᾿φραΐξ..].8 
Ἡσαϊς η.Ὑ". 

ῥωμ.8.Η 

Αἴσοκ.ς.Τ' 

ἐξοδι ι".Α 

Ωἰσηὲβ. Δ 
ῥωμι.8.Ε 

Ῥωμ..γ.Δ 

γαλᾶτ. ς.1" 

Ματβθ.ε.Β 

Ρωμ.1}γ.4 

ΡῬωμ.1|β.1 

Εφεσις. Α 
κολοσ.γ.Ἃ 

σιτβ. 

β.Κορ.ζ 

Ἡσαΐν γ.Υ."Ὁ 

κ(.ἰω.γ.Α 

Ησαῖς γγ. Β 

τι 

95 

τ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 

φεύοισιν' ὠπειϑοῦσι ἢ, ̓λίϑον ὃν ἀπεδοκέμασοιν οἱ  οἰκοδὸ μφιω- 

ΤΟΥΣ ὁδὲῥ ὀγγυηϑη εἰς κφαλί γωνίας, ὅυ λίϑος «αερσκόμιμα- 

πο, Καὶ πέτρα. σκανδοίλου " οἱ ; χυθϑοκόπῆοισι τῷ λόγῳ, αἰπει-- 

ϑυατες εἰς ὃ καὶ ἐτεϑησουν" ὑμεῖς ἡ βνος ἀκ ΕΚ ΩΝ, ̓βασιλῴον 

ἱεράτευμα, ἔθνος ἃ γον λοιὸς εἰς αὐ ποίησιν, ὃ ΠΠτς ταῦ ϑρεταῦ 

ὀξαηείλητε τ τῷ ολι σκότοις ὑμας καλέσαντος εἰς Ὁ ϑαυμαςον 

αὐτὸ Φωρ: " οἱ ποτὲ οὐ λαὸς, γιῶ δὲ λοιὸς Θεοΐ - οἱ ἐκ ἰλοημέ- 

γο!, γὰω δ ἐλεηϑεντες. ̓ Αγαπηρϑὶ, ᾿ῷὥρακαλὼ ὦ ως πουροίκοις κὸ 

αὔλεπιδήμοι;," ὠπέχφόϑοι τὰ σουρκεκὼν ὀπιϑυμιῶν, αἵτινες 

οραάϊδυονται καὶ χ᾽ τῆς ψυχῆς τίω ϑυαςροφω ὑμλμ ὁ ἐν Ὅς ἐθνε- 

σιν ἔλθντες καλίω, ἵνα - ῶ κουτο λου λοῦσιν ὑμὴν ὡς ς κοικοποι- 

ὧν, ὧι Γ}} καλῶν ἔργων ἐποηβδύσαντες δοξεισωσι ( ῷ Θεὸν ὧν 

ἡμέρᾳ ο σκοπῆς. “Ὑποταάγητε οἰἱρ πείσῃ Δ ϑοθοπῖνηῃ κτίσά, 

διαὶ τὸν ν Κύδμον' εἰτε βασιλεῖ. ὡς ὑπρέλοντι" εἰτε ἡγεμόσιν, ὃΣ 

δὺ ανλὉ Ὁ. πεμπομῆροις εἰ εἰς ὀκσίοιαιν μὴ κακοποιῶν, ἔπαινον 3 

ἀγοιϑοποιῶν᾽ ὅτι οὕτως δὶ Ὁ ϑελημα τ Ὁ Θεοό, ἀγαιϑοποιοιι- 

τὰῦῷ ̓ Φιμοι Υ τω ἀφρόνων ὀύϑρωπων ἀγνωσίαν" ῶς ἐλάι- ᾿ 

μὴ ων: Ω μή ως ὀλικαλυμμα ἔλοντες τῆς χοικίας τω ἐλόδι.3--- 

ολαν, δλλ ὡς δδυλοι Θεού. [Πανταρ υμήστιτε." Τίω ἀδελφό- 

ἯΝ οὐγοπῶτε. Τὸν Θεὸν Φοθειϑε. Τὸν βασιλέα ζιμάτε- οι 

οἰκέται, υὑττοταιατο δροι ον ποῦτι ἰ φόβῳ ζοις δεασό τας οὐ μό- 

"ον Όις ἀγαϑοις ΧοΙ ᾿ οἰ χιεριάσιν, δλλα γ  Ὅις σκολιοιρ' ̓ἴωτ ἮΝ 

Δ χοίθας, ̓  εἰ διὰ σίυεἰδησιν Ἵ ὑποφέρει: ης λύπας. πα ρων 
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82 

ἀδικως" ποιοῦ ἊΝ κλέος. Εἰ ἰ ἀμζϊο τοίνοντες καὶ "κολαφιζεμίμο 

υὑπομυεῖτε; ΣᾺ Εἰ [ ἀγαιϑοποιοιιυτες, Ω ποίδρντες, ἴω 

ΝΑ, ὥυτ χάφας τῦρα ̓Θεῴ εἰ εἰς τοῦτο γαρ ̓ ἔκληϑητε, ὅτι χ, χρ, 

τος ἔπαϑεν ὑπέρ μδβμ," ἡ μὰν ̓ὑπολιμυπανων υὐπσολραμιμον, 

ἵνα ἐπακολουϑήσητε ζϑις ἴ' Ὁ κα αὐτά, ὃς ὡμδρτιανίρ ἐ ἐποίησεν, 

οὐδὲ εὑρέϑη δόλος ὁ Ων τῷ σοματι αὐ 7" ὃς λοιδορουμδυος ὁ “Ἐ οιυ-- 

τελοιδὸρει, πασῶν ἐκ ήπείλει, φυρεδιδὸυ δὲ τῷ κρίνοντι διχος- 

ὡς" ὃς τὰς ὁ ὡμδρπας ἡμδμ! αὐτὶς Διῤήνεξοεν ὧν τῷ σώματι αἰ-- 

ἰ Ὁ ὦ χὶ ὦ ξύλον, ἱνῶ τας ἁμδρήαις  τογθυόμδοι, τῇ δευζοιο- 

συνη ζισωμδμ"ὃ 5 τῷ μώλωπι ̓ αὐᾷ ̓ἰαϑητε.ῆτε )Ὁ ως ἘΣΤΙ 

τῶ βεαμμα ΣῊΝ ἐπεσράφητε γυω υ ὦ Ὧ ποι μδϑω κοι 

2 λίθος, Ιγ 

3 αἰδελφοὶ. 4, 

ὑμω. ι- 

ἡ Θεού. αν 

ποΘεῷ. μα. κα, 

ἴδρ ᾧ ᾧ Θεῴ 

4 κολα ἤει: 
γοι ᾿“ἰχουμόμε- 
76. {1 Ὑ 
4 ; 

κα. αἄ.ὕ1 

ς ἀπέϑανγεν. 

σγ.θ 

6 δι, ὑμῶν. 

σι. 

ν,ν 

7 πλανωϊμᾶν 91], 



ΠΕΤΡΟΥ͂ Α. ΝΥ 
οὐχί σκοπὸν τι ψυχῶν ὑμῖν. ὁμοίως αἢ γάυαι- 

κες, ὑποΐα οὐ υδυα; Οὶς ἰδίοις γὐδράσιν, ἢ ιγα, Ὁ εἴ τινὲς ἀπειϑου- 
σΊ τῷ λόγῳ, δια τῆς Τὴω γασαικῶν ἀυως οφῆς δ λόγου 

καρδονϑησώωνται, ἐποηβδσαντες τίω ἐν φόξῳ ἀγνίω ὀϑάφρο- 
Φίω ὑμὴμ. ὦ ὧν ἔξω οὐχ 0  ἔξωϑεν ὁ ἐμυπλοιοης τϑάγῶν:, Καὶ 7Ζε- 

ἐαϑεσεῶς γξισίων, ἢ ἤ ἐνδυσεως ἱμαπὼν κόσμος, δλλ᾽ ὁ ὃ κρυηῆος 

πνόυματος, 0 ὄξιν. ἐνώπιον δ᾽ Θεοΐ πολυτελές" . οἵω γα πῦτε 
καὶ ἀ! ἅγιαι γαμαγκες “7 ἐλπίζουσα ὁ) 2] τὸν Θεὸν κόσμοι ἡ 

αὐταξ, τὑτυταασο μῆνα, ζῖς ἰδίοις λὐδρασιν,, ως Σαῤῥ "ὦ ὑπή--: 

ἀγαϑυοποιούσαι καὶ μν δ, ϑουπτῖ μηδεμίαν πῆόησιν. Οἱ 

δ δρες ὁ ὁμοίως, σίλυοικοιυστες καὶ γνῶσιν, ὡς ἀϑενεφέρῳ σκάλει 
ταυονρονός . Ἴζὼ γαυαμκείῳ πονέμοντες πμίω, ὡς (΄ ̓συξαολγρονόμιι, χα- 

περόνες εατορ᾿ ̓ζωης,᾿ εἰς δ μη ̓φκκοηηεχ᾽ τας ὐεϑσευχας ὑμὴν. 

ἐπάής, ὙΌΣ τέλος, παντες ὁμόφρονες, συμιπαϑεις, Φιλοίδελφοι, εὐ-- 

δε ΒΛ τ χνΟι, ̓Φιλοφρονες,᾿ μη ̓ Στοδιδῦντες κοικὸν δωτὶ ̓ κακοῦ. 

ἀπ ἀρ μός, λοιδοοάαι λὺπ λοιδδακαρ' Τιιουνῆιον δὲ, δὐλολοιωτες, εἰδὸ-- 

᾿ ἐκληρώϑητες ἣ, ὅτι εἰς ζυπτο᾿ ὀκλήϑητε, 'νγα δὐλογίαν κληρονομιήσητε." Ο » 

᾿ ϑέλων ζωΐω ἃ ἀγαστοιν κῷ ἰδέειν ἡ ἡμέρας ἀγωϑας, που σοί τῶ τίου 

γλώσσοιν αὐτοῦ ἀπὸ κακοὶ ο Ἰὸ χείλν αὐτοῦ τ μὴ λαλῆσαι! 

δὸλον.᾿ Ἐκκλινατῶ ὄστο ἝΡΕΙ καὶ ποιήσοι τί εἰρίεην, Ἢ διω- 

ξατω αὐπίευ. ὦτι οἱ ͵ὀφϑαλμοὶ Κυρίου τ δυζοίοις, Ὁ ὦ ὦτα 

ι εἰμ εἰς δοησιν αὐτῶν᾽ τοέϑσιοπον δὲ Κυρίου ὦσι ποιοιευταις 

᾿ς ὁ ζυωτοὶ α., χα κῶ. Καὶ ες ὃ κακώσιων ὑμας, ἐὰν τοῦ ἀγαιϑο" μεμηται γ6- 

7 εἰ δὲ καὶ“. γηϑεν ᾿Αλλ᾽ εἰ ὭΝ πᾶλροιτε δια δικαιοσίιυΐευ, μακαὶ ἔοι. "ὃν 

3 φόβον αὐτῶν ῳ  φοξηϑῆτε, μηδὲ ζαεαίχθητε Κύθμον: ἢ Ἣν 

ἘΧοιρὸν, ας ΘΕον᾽ ἀγιασουτε ο ἀξε καρδίαις ὑμὴμ.ἕ οὐρω δὲ ἀεὶ τϑθς 

ουφηίκα παντὶ τῷ αἰτοιιτ ὑμας 9 λόφον αὐἶδα τῇ τῆς ον ὑμῖν ἐλ- 
“λιρὶ πίδὸς ἢ μῖ᾽ πραὐτητὸς κ, δ φόζε, σίάυεἰ δησιν ἔλοντες ̓ ἀγαϑέω, 

Ἀν ἵγα ἣΝ ᾧ καταλολῶσιν ὑμὴν ὡς κακοποιῶν, κατα λευϑώσιν οἱ 

ἐπηρεάζοντες ὑμὴμα { ἀγαιϑύου οΨ Χεασῳ ἀναφροφίε" οὐμῷ: 

τον ἮΝ ἀγαϑυποιοιίταρ, Εἰ ϑελει η5 ϑέλημα ᾧ Θεού , παρίν, ἢ 

΄ 

« 

ἀμ. ογ. ια 

τῆς καρδίας λύϑεθοπος, ῶν τῷ ἀφϑάώρτω 4 τοροιέος χὰ ἰσυχίω 

κουσε τῷ Ὁ Αδρααμ,κυξκον αὐ γ΄ χα λούσω, ἧς ἐγβυηϑυτε τέκνα, 

«Τμ. (Ὁ 

Γεν.,..Β 

α.Κορ.ζ Α 

Ταροι. 2. Τ. 

χα] κα. ἃ 

βωμ.β.Δ 

α.ϑεσ.ε.Δ 

ματβ.ε.Ζ 

. Ὑδ,.λγ. 

. 
ες Ἡΐ σαὶς α.Ἑ 

Ματβ.ςε.Α 

Κεφ. β. 

- ὍΣ ΕΝ 
Ιο απέϑαγε, χουκοποιοιι τοι, “ὅτι κ) Χράςος ἅπαξ αι ἀμδρπῶν ἐπαϑε, Δ νρωμ.".Β 
οἡ., ἑἐξρ.θ.Δ 



154 ἘΠΙΣΤΟΛΔῊ 
δίκαιος στρ ἀδίκων ἥαήμας προσοιγαι)} τί Ὁ Θεῷ, ϑανατώ-- 

ϑεὶς μλω " σονρκί, ζωοποιηϑεὶς ὃ Ὁ τῷ πνϑύματι; ω ῷ (οι ἰΟς ων 
Φυλάκη ̓ πνόύμασι ποράυϑεὶς ἐκήρυξεν ἀπειϑησοισι πῆτε, ὅτε 

᾿ ὥπαξ οξεδέχοτο ἡ Τῷ Θεοΐ μακροϑυμίαι, ον ἡμέ ρας ἢ Νὼξ 

“"-.. μαπεσκάμα ζομδρης κιβωτο, εἰς (ὦ " ὀλίρα,, Ουτεείν ὁ ὄκπτί 

προ τα ψυχαὶ δυεσευ ϑησοιν δι ὕδατος", ὃ Ρ ἡμας Δύτίτυπον νεῖν συ ζᾳ 

βαπῆισμα, (οὐ σουοκὸς Σπόϑεσις ῥ ῥύπου, δλλα σίωωειδήσεως ἃ ὴ 

γαϑης ἐπερφτημα εἰς Θεὸν .) δὲ λα ςείσεως Ἰυσοί οαςοζ, δ᾽ ὃς 

ὅξην ἐν δεξιᾳ “Θεοῦ. »πορόυϑεὶς εἰς οὐρανον, ὑπστα ϑυ των αἱ-- 

τῷ Ὁ ἀπέλων Χο  θξοισιὼν ἴω ̓διωναμμέων.. 

ΞΙΥ ἢ οἵ ΕΣ ΡΕΛ ΣΡ παϑοντος ὑπέρ ἡμὴ σαυρκί, "ὦ ὑμεῖς Χ' αὐτίυ 

Ὀψνοιαν ὁπλίσοιϑε, ὅτι ὁ παϑῶν ὦν σονρ κέ, πέποιυται ἀμῦρπας, 

εἰς μηκέτι Δὐϑοθπων ὀιϑυμίαις, δλλὰ ϑελήματι Θεού οὸν 

οἰ ίλοιπον ἐ ων σαυρκι βιῶσαι χρόνον" ϑρκετὸς “ὦ ἡ ἡμαν ὁ πῶρε- 

ληλυϑῶς φόνος τ' “᾿ βίου ΣΝ ϑέλημμα τ ἐθνων καιτεργαι σοιάαι, 

πεποράυμδυοις Ὕ ἀσελγείαις, ὀλιϑυμίαις, οἰνοφλυγέαις,κω- 

μοις, πῦτοις » καὶ ἀϑεμάτοις ἐἰδωλολατρείαις" . 5 ξενί ἐὐσθης 

μὴ συτρεχόντων ὑμὴν εἰς, τίω αὐτίω τις ἀσωτίας Δὐαχυσιν, 

Β βλασῷημθιιτες, οἱ ; Σστοδωσοισι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντ κρί- 
ναι ζωνταξ νὰ Ὁ γεκροιρ᾽ εἰς ζουτο κα κ, γέκροις ὀυηηελίῶν, ἡ ἐγα Ἀρι-- 

ϑῶσι μδυ κα Ἂῳ Δύϑρώποις σονο κί, ζῶσι δὲ Κν Θεὸν πνόυματι' 

παύτων ἢ ὡ τέλος ἠήϊικε. Σωφρονησοιτε, οιμυ ὠς γήλψατε εἰ εἰς ταῖς 

«αϑϑσευχάς, Ζ569 που τῶν δ Ν εἰς ἑαυτοις ἀγαπην ὠκτενη ἔχον- 

τον β τῆ ὅτι ἀγοπη καλύψᾳ πληϑος ἀμδρπων" Φιλθξενοι εἰ εἰς διλ- 

ΕἿΣ λήλοιρ, αν ̓ γρηυσμων. εζοιςος κρεϑτως ἐλαιθε χάξισμα, ὸς 

ἑαυτοις αὐτὸ  διακονοιίῦτες, ὡς καλοί οἰκονο μοι ποικίλης ο χα- 

ΓΤ δντος Θεό. Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοό "εἰ “εἰτις διακονεῖ ὡς 

ἐξὶ ἰοος ἧς Χρρηγεὶ ὃ Θεός, ἵνα, ω πᾶσι  δοζ ἀζητοι ὁ 0 Θεὸς διά 

ἱησοῦ Χεαςοό, ῶ  δξιν ἡ ϑξα κρὴ Ὁ κράτος εἰς τοι αἰῶνας 

ἰ ἐπθς αἰωνῶν. ἀμίω. Αγαπητοὶ . Μὴ  ξενίξεϑε τῇ τῇ ὧν ὑμῶν πυρῳ σέ 

β ὥσϑθς πειρασμὸν ὑμὰν γινομδρη, ὡς ξένου ὑ ὑμῖν συμβαίνοντος, 
λα καϑο᾿ ΚΟΙΡΏΨΕΙΤΕ Οις τῷ 18. Χαιροὺ παϑημασι . χα [ρέτι, 

ἵγα, Ο ὧν Τῇ ὄστο ἡποκαλύψ τῇ τῆς δόξης ὁ ἐμ, λβίρητε ἀγαλλιώμες, 

Εφεσ. ἢ. Ἑ 

Ματθ.:.8Β 

Ὧν Ἶ ᾿ ἊΣ Δ ξης 5 “ ΘεΣ πγέυμα ἐῷ ὑμας ᾿ἀγωποιυέται. κα τὶ ὑδυ αὐ- 

ψοι. Εἰ ἰὀνειδίζεϑε ον ν ὀνόματι Χεκροό, μακάθμοι, ὅτι ὃ δὸ-- 

ἡ κατάκεκλει- 

σχμένοις.α 
τι απεξεσέχε. 

ἂς 
12 ὀλίγοι. σ]. 

ΠῚ δ᾽ αὐτίτυπον 

γίω καὶ ἥμας 

στυζᾳ. αι 

δὰ 

1 καλυπήει. ἢ. 

".1α.1 

2 “»γίνοαμοί. 

σὴ ! 

3 5 ΚληρογΟμΘΙ. [ 

4 καϑῶς. [7 

τ οὐ φυλν. 
Αμως. σὴ" 

ζ αὐαπέπαϑ - 

α.ο 



᾿ 

ὑχαϊ- ἐν 

7 ὀγομιατι. οἢ- 

ἐν 

8 ἀγαϑο- ἅ 
“ 

Ζ2|1αἀ|ς. σῇ! 

᾿ ου. σ] Ἰὰς 

Ιὡς. ὦ 

« 

[Π»2 

ἃ ἵσύασε- 
μ3:. γίω “Ὁ 

" ἤχισκοπῇ ς. 

σὰ 

2 ζητῶν ἧνα 

καταπιειν'ῷ. 

σ᾽. ε.θ.1ἃὲ 
--5 

7] 

χτ' Θεὸν, οἢ. 

μως" μησῖ, ὡς κατακυρκδλοντες 

ἘΠ Ἐκ Ὁ τξς 
λ ν  Υ ΣΥΝ τοις βλασφημεῖται, τ δὲ ὑμᾶς δὸξ ζεται. μη γωρΐίες ὑμὴμ 

᾿ ε ἡ [ ἡ γλ  ε 4. Ἵ ᾿ ᾿ κκνΡ’ παοζηω ὡς Φονεις ἡ κλέπηης, ἡ ̓ κακοποιὸς ἢ ὡς δλλοχθλοεπι-- 
Ἴ ΓΑ ᾿ δ κα }[ «Τ᾽ «Δ λ σκοπος εἰ ἢ ὡς ΧΕκριάνος, μὴ αἰνειυξόϑτυ͵ δοξ ξέῶ ἢ Θεον" 

» ἢ ἄν ΝΣ τ, ᾿ς λ ΦἥΖν γ᾽ ν.»ν » ) τ΄ὰῊ τ ἘΡΟΜΕΡῚ Ούτῳ 9 01|0 ἄφιρος τῷ ὡρξαΐκ Τὸ Κριμλαὰ ὅστο Τῷ 
2Γὰ ᾿ 3’ “᾽ν. ον τὰ νι ᾽ ς ε Λη} ν ᾺΝ 9» ν οἴκου ἃ Θεοό. 4 ὃ θδστο αῷ ἡμῦω, ζκ ἢ τέλος ἀπειϑοιώ-- ᾿ “Ὕ (τὶ Θ δ 4 εἶς ΄ ΟΝ ο ὁ Ϊ Ι ξὺν γὺν τε τ' Θεοῦ ὀνωπελίω; Ὁ) Εἰ ὁ διζοος μόλις στυ ζεται, 0 ἀ-- 

ὟΝ ΡῈ ) ἘΠῚ ἰδ “ ε- Ι , σεξης Ὁ ομδρτώλος πρὸ φανεῖται ξ ὥςτε κὺ οἱ ππέγοντες κί ηὃ 
“ον ,- ἷ νι τ Ὁ ν 

.. ἄτα ϑελημα {5 Θεοῦ. ὡς πιςῶω κηφῃ «ὐραπϑέοϑω οὗ τας “ψυχαῖς ε ιν τ τ β.-ς εν .7 Ϊ διτὰς - ὦ ἑαυτῶν ον ἀγανϑοποιϊα. Πρεσβυτεροι (ὅν ἐν υμαν 
ΧΑ ΤῸ ψὉ Ἰ ἰ ., 17 “ϑαχαλω ο συμπρεσίυτερος Ω μδρτυς Ὁ 5 Χραςού πα.ϑη- ἜΣ ρον τὸν ὁ ας | ᾿ ᾿ ͵ ματων. ὁ 10, τῆς μιέλλούσης δυτοκο λυτήξανοι! δόξης κοινωνὸς. 

[ δον χα ᾿ ν ; ποιμάνεωτε ὃ ον ὑμᾶν ποίμνιον ; Θεοῦ : οὐ χισκοποιίωτες μὴ α- 
Ων 5.ϑ..» ε ! ι.» ὮΝ 3 " “ἢ ναίκᾳςως. δλλ ἐκοισίως"ἢ μηδξ οἱ οκερότως λα χυδοϑύ- 

Ι έγμς στο ! κλήρφν διλλω τύποι γιν6-- 
ΝΡ 40 γἦ 2. ἃ Ι! αὶ --» Ἷ Η ἌΡΗΝ, μϑμοι ὅσ ποιμνίου". Φανερφϑεντος απ’ δρχποίμδυος: Χομηειοὃε 

Ν.."» ! ] Ι Ρ ! : εἰ ΝΥ μδραντιγον Φ δόξέης σΕΦανον. Ομοίως γεωτεροι ὑποταγη-- 
! ἜΡΕ Β ΠΝ ς 1» τε πρεσίυτεροις. παντες ἢ δλλή λοις χπσοτα οὐ μᾶνοι, ἢ τασει-- 

το 5 ! εἰ ε νος Ἱ } γοζφδροσιυυην ἐϊκομι( ὡσο:ϑε. ὅπ 0 Θεέεος ὑπρηφανοις δωπτασ-- 
το Ὑνέ αἱ Ι ! 5“ ε σε) ἴχπεινοὶς δὲ διδωσι χάθαν. Ταπεινωῶϑητε οι κ᾿ “σὺ “' κρα 

ὶ ΄ ῬΡ ε- ε “ες Ι » [ Ὁ ταιῶν γέροι ἡ" Θεοῦ, ἵνα, ὑμαξ ὑψώσῃ ἐν κοιρᾳὶ ἢ πα οὗ γίωυ 
[ ἷ ς 3 ςς 5.5.5 τ: «" , [ " μεθαμναν ὑμὴν ὠχιῤῥίμαντες ἐπὶ αὐτὸν . 01| οὐ μδλ εἰ ϑὰ 

ς [ Ι ΠΣ ΞΥ, ς [ ὑμῦμ. Νήλψατε » 2δησθρήσοτε, ὁπι0 «δυτισίκος ὑμὴν διαίξολος, 
ε Ι 5 " “ζοοοηί ρῶς οὔθ ὰ τιν ὁ ως λέων ὠρυόμδυος͵ αἰϑαπατεῖ ζηῇ ἕενα καταπίῃ" ᾧ δι τίςητε 

λ συ μ Ρ] Ι ὶ ϑ ἡ ΤΣ [ [οΣῚ ᾿ Ι : ς σερέο! τῇ πίςῃ, εἰδότες ἴχ αὐτὰ χωμάτων τῇ ἐν κοσμίῳ ὑμὴν 
» Ι ᾽ ἫΝ ᾧ κὰν ᾿ ! Ι ς [ ἀδελφότητι οἰ πιτελειῶς. Ο 5 Θεὸς σῷ σὴς χῶθατς ο Χαᾳλέσας 
ε οἷ ΝΑῚ ἃ ἢ «ΟἹ ’ ᾽ “45 ᾿, "ἡ Χ5 Ι ἡμᾶς εἰς Τ' αἰώνιον αὐ’ δοξαν ἐν ΧΘαςω Ἰησοῦ, ολίλον ποϑον-- 
ταῦ, αὐτὸς ' κουΤαρΤΙσοιι ὑμας ςηδάξαι ϑενώσοι, ϑεμδηιωσα. Δ 

νωὐσ, ϑε ες ὠυπὸ ἡδοξα, ὦ Ω5 κράτος εἰς ζις αἰῶνας Ὁ αἰωνων.ἀμίω. Διὰ 

Σιλουανοῦ ὑμῖν Τῷ πιςού ἀδελφῷ, ος λογίζομαι, δὲ ὀλίγων ἐ- 
γραψα, κα ἰϑακαλῶν κὶ ὠπιμδρτυρῳν του πΐςυ 4η δληϑη γαάραν 

- “ΝΟ 4 ἀεὶ τ ) Ἱ ! ς “εε δι ἡπλμν Ὁ’ ΘῈ εἰς [εὐ ἡ ἑξήχαιτε.. Αασὸ ζέ) ὑμας καὶ ἐν Βαξυλῶνι (ζνοκ- 

6 ἀγῳ. “, 

ς ε Ο 4 4 9 ! λεκτῆ, (ὃ Μάρκος Ο ἱὸς μου. ἀσασώσειοϑε δλλήλοις ἐν Φιλήματι 
᾽ ) 3 ες: «(ν ΩΨ ο.4 “Σ 93 Ι 

ἧ ἀγάπης ,εἰρίευη υμν πῶσι Οις ἐν Χράςο [ησοί. ἀμίω. 
3 Ι ϑ " 9 Ι φρεβασῶι Πέτρου ὠιςολὴ κα ϑολρυῇ ΟΦ τη ἐλῥαφη ον οίχοις σλο΄ς 

ὦ 

ως 
Χχρὺ 6 

Τερέμ, κε 

Ταροι, ἴα. Δ 

νὰ 

Ῥωμ β. Β 

Τακῳῦ. .Β 

Ματῇ.ς. Τ' 

λδκι β.Γ 

ψαλ. τσλ Δ 

ΑρκικβιΔ 

Ῥωμις. τ 

α.Κορ.ς.ἃ 

β.κορ.1γ.Δ 

᾿ '." , ᾿ ἀν: 

᾿ Αἰ χτ δι ῥὐὰ ἂν τ 

 μμῶὼ σδως, οὐδ δαιιδδιι Ξ - 



1ςό 

ΥὙΠΟΘΒΣΙΣ ΤῊΣ ΠΕΤΡΟΥ͂ ΚΑΘΟΛΔΛΙ- 

ϑ(29 δῦ τέρας Ἐχιςολῆς. 

γι ξεχεας ΠῚΣ ΤῈ ΛΔ ΕἸ ζυτίω πάλιν εἰνηὸς ὁ ΤΙ ἐΐξος Οἷς; ἤδη πιξεύσαι- 
' ι ἡἀπαὶ μ΄ ὦ 3] ἀἈ ἐν») ἜΡ ὰ ] ἘΠΕ Ι ς ε Ἦ ἃ δι ως οἷ 

3 ΠΖΚΩ σινιἐς!ν δὲ ἡ δπιζολή κ᾿ ασοβλγησις 1 ποθ Τῶν " εἰδὼς γὼ αὐτῷ τοχειο Ε-- 

(ΤΟΣ ΠΟ σῚΣΣ πο ΠΡ το Ν ΓΝ Ι ᾿ ν“ν“ τ!ῷῸΟι 
ΑΝ ΩΣ, σεαϊ, τ' δυωλέὲσω τῷ σωμφτος, ἐποουδαδε πϑρίᾷς ΄“ 250 ΜῬΉσοι καἷδὶ Ων 

ὼ ἢ" Ἴ τν- ΝΡ ν : ᾿ Ε: 

2 ̓  δ Ἷ κοιτηχῆ ησὸμ τἰωὶ δὶδοισκα λίαν. ἢ χορῶπον υϑὺ αἰθὶ Ὁ πίςεως ἐξηγεῖται, 

ὥς - Ξ Ἢ δὶ δάκγις εαὐτίω πὸ ΤΜ κυδοφητων δ᾽ ηελίαϑαι ξ χϑὴ ὁτὶ οἢ ασοοφητειαὴ 

αἱ «ἰεὶ Ὁ Σωτῆρος ςἕκ εἰσὶν ὀῤθρωπιναι, δλλαὰ τ Ῥὰ Θεοί ἐλᾳ λή ϑησὸμ. ἔπειτα ΓΒ 

γον) ά μὴ «αξϑοσεχήν ἴοις ἀπατώῶσι, λέγων ἔσεοϑαι αὐτῶν ὠπτώλῴφαν, ὡς ἰῷ καὶ “ν τραω- 

αὐτῶν ἀήέλων γέοννε. πσδομιζωυυᾳ δὺ οὖν τῇ δχιςολή, ἡ μέρας ἔσεοϑαι ὧν εἧὃς ἐμυπούκται 

αἰθεπατήζθισι, χοὴ ϑελή(θεσιν ἀπαϊῶν τίνας, λέοντες, μιουτίωυ λέγεοϑαι) παρ ἡμδλυ" πίω 

“πε ροισίαν τῷ Σωτῆρϑς,(Δ οἱ Ὁ ἀεὶ λέγεοϑαι,καὶ μιήτπτω «ρα γυέοϑωι .δσὸ ζούτων δξὰυ 

μῴλιςα ὠπεχεοῖ σοι γἐλλή,δὲ δουσκων μή ὀλιγωράν οὖν ζοις χρόνοις πόϑτα ὃ ὧν χεῦ- 

γον μηδὲν ξῇ οὡγψώπιον Κυρίου, [οὶ ζ ταὶ πίω μίαν ἡμέρων τὴ ὡς χίλια ἔτη, χαὴ ὯΝ χίλια 

ἔτη, ὡς ἡμέραν μίαν. ἔσεοϑαι δεζωχέως τίω ἡμέραν τῷ Κυρίου δια(ξεδαμοῦται χαὴ Ὄσοδεί- 

κγεσι,, χρὴ ον τέγλεται ἐτοὶ μοὺς εἰγω τε πδύζᾷς εἰς αὐστίρ εἰ ἔρῃ»!ς αἀἰγαϑοῖς, χαὶ αἰγαπῶ ζᾳ 

εἰ σὸν Ὀσποςύλου Παύλου γραφέντα , ϑὴ μὴ καδοσεχήν ζ!ς δια(ξαἰλλοιῖσιν αὐτοὶ, δζοὺ δ 

χαὶ πτάσεις (κὶὶ δκίας γραφὰς διααλχφν. αἰ αρομανήσοις δξζυ ἡ διδοίξας πλύζᾷς πσοῊ4δέναι 

. (ὶ αρόχματα, πῬ Ῥαμᾷ μὴ ὠνπία]ῳν Ὁ σχοπού τῆς πίςεως. ὦ οὕπω πελῴοι γ᾽ ἐχιξολίζωώ, 

4.. 
Ω 

Κεφαάλαια ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ἘΓΙΣΤΟΛΗ͂Σ, 

ἔχοντα πυυδγαιρέσᾳς. 

᾽ ) ᾿ “ΟΝ ᾽ "ες 9 ᾽ « ωὩ- Ι) ᾿ ᾽ 

ὦ Περὶ κλήσεως Τῆς ἐν πίςή ἔρις βεξαιουρϑμης Ὧῖς τὴ ς δῤε- Προῤῥησις ἀπωτηλὴς ἐπαναςείσεως αἱρεκικῶν, ἀσεξειας τε αὐτ 7 
' ἐς 

ϊ πῆς, ὁ ἐλπίδι μελλόντων ἀγαϑῶν. τῶνγκα) μιελλούσης κολάσεως. 

β'᾽ Παραγ[ελία εἰς ὑσσόμνησιν τὴς διδασκαλίας μζτ' τίω ὁ" ά- Ἐπανάληψις αἰεὶ κακίας αὐβρώπων αἰρεζικῶν. Ἐν ᾧ,ὅπ αἰ- οἱ 

λισίν αὐ" κα) ὅπως ὧν ὄρει Θαξὼρ τῆς τῇ Θεοῦ αἰδὶ 0 φνιδίως ἡ ξ4 ὁ Κοιτὸς δὶ σιωτελείᾳ ζυ δὲ τῷ αὐ νος. ὥςτε 

ὡο΄᾽ ἐπήκουσε φωγὴς. δὲϊν δι) πρ επίφεοϑωι πάσῃ Ἐῤέῃ. 

ς »τὸ 
5 ΦΙΎ- -- Ὁ “ 

ΟΣ δῈΞ (ῳ ὭἽς Δ᾽: Ξο δἸϑος ὴ , β 

- ΖΦ, ΝΟ νι ; 
2 τῴ: 4 ᾿Ξ ᾿ 

ΐ ῷ ΓΤ Ὼ» ἜΣ, 

ΐ νι ἃ ΡΟΝ τι ὦ ἤν εὐ ζο 4 

ΦΎΜΕΩΝ Πέζος δου λος κου δστῦςολος ἴησοδ «Ξίμαν. 

δ υν ἤν κ ἃ. χἱ εἰν δ ς 00] ᾽ (..σἹ .Ὑ 

Ὁ χἱ Χοιςού, ζοῖς ἰσθτιμον ἡμν λαλθύσι πριν ὧν δ᾿ 6 
᾿-Ν ἐπ δν Σ γε πεν ἴδνι ) ἡ δν τ : 

( καιοσίλθη ΤῸ Θεοῦ ἡμὴ κ συ ΤΉ ρος ἴησού Χρι-- γΚυείο ἡμδϑ 
ἵ Ἶ ! ᾽ ες ει λ» λων ΟὟ ὰ ἔ ΤΓησοΐ..(γ 

ΠῈΞΣ ἢ (Ὁ ᾿ θΘ.ς μεν κω εἰβίκυη πληθωυϑείη .Ψ ὦι-- 

ἴων; 
Ι ε ὁϑδεῖ ον ᾿ 7 

γώσῳ {1.1 Θεοό, Καὶ Ἴ ἴησού “- Κυρλου ἡμὴμ
,ὡς “ον τὸ, ημ" “τῆς Χριεοῦ. α. 

σ᾽. 

ϑείας δαυάμεως ἰδ (δὶ πσεὸς ζωίει᾽ κα ἐὐσίξειαν δεδδιρη “ἡμέων 

Ὁ 
Ε" 

᾿ 
Ε 



ΠΕΤΡΟΥ Β΄ ιΣ7 
δ Ι ΄““. ! εἰ τὰ λ κ. τος μδρης͵ διὰ τῆς ὁ χιγνω σεως Τῷ χα λέσοιντος ἡμᾶς δια δόξης κω. 

Ϊ 
2 "ν ἤν ὟΝ ὶ [ ς- Ι! Ὶ “ ὡς 4. δ᾽ ὃν. Ια Φρεέτης, ᾿ δ ὧν ζα μέγςε ἡμᾶν ῶ πμμα, ἐπαηέλματα δεδω-- 

ς ἱφρ! εἰ 7 ᾽ ἧς βῆται,, ἵνω δια ἴφυτων ἡγύηοϑε ϑείας κοι ῶγοι Φύσεως, Ν 
(ἄρτι τα ζ εχ ᾽ Ν ΟῚ ᾿ “ΤΌ ᾿ς αοντες τῆς εἰ κοσίκῳ ον ὀλιϑυμίᾳ δἰ αὐτῳ : ἸΝῚ ἀρεῖς ᾿ 

τ “ δὲ εσσουσίζευ ᾿ πα σον πουρ4σενε[κο)ες Ν οἰ υχορηγησοιτε ἘΝ με: ᾿ αὐτοὶ δὲ ς : τ ᾽ ἥΝοιἬ» “Ὅ““ ὦ ᾿ .ἰ «.ν ζἴπ ̓ λὰ πίς ὑμὴῶ ρετίω ἂν δὲ τῇ Φρέτῃ Υ ΠΣ ᾧ τ γνωσφτ' 
τὴ ατου- : "δ ͵ ἥ Σ γὰς ὌΝ αν ῳ “ΡΣ ς, 41: κράώτειαν, ὧν δὲ τῇ ἐϊκρατείᾳ τίου ιπσομιονίυ ἐν δὲ τῇ χτῦῦ ᾿ 
δ ἐπ: ᾿ἌΔα, ἔ ὅν ταὶ ων ἤ πδλ ἣν καρ ἦε μρργῇ τίκυ δὐσέξειων, ἂν Ὁ τῇ δυσεξ εἰᾳ, Ὁ τὐεῤν κο! ΡΡ τς 
ὃ παρόντα, 1. ΤΉ φιλασδελφίᾳ τίω ὠγαιπὴν "Ἴαῦτα ἿΝ ὙΠ ἘΠ ον ̓  

α. ; Ι » , 3 ᾿ 5. ἡλῖλτν 5 Ι! ᾽ τὸ 

Ια. πλεοναζοντα “Ἀ ὄροοις οὐυδξ υ γε λων ἐκρννιῳ αν εἰς ὅν Ἢ 

Κυοκου ἡμῶν ἰησοῦ ΧΕ κοῦ ΟΜ γνῶσιν »αυρζοι πουρέςι φι 
ΝΣ Ι ἤ 

ς ὁ ι ων 18 Κκαϑαθάσμιο τῶ, τυῷλος δ", μυωπαζων, ληϑέωυ λοίρων δῷ κα Ε ὑψα 
ραπυ- κα! 7 πῶλαι αὐὐπ' ἀμδρίεῶν. Διὸ μαλλί), αδελφοι, ασου δτῆνς, Σδωβυρεζαίαν ὑμδ αι οὐδεν δ ΘΑ ΆΝΙ Μτ ν ἄ γα ἥα δ, αἴ κα- δεωσοῖ]ς βεθαμαγὺ ἄν μι" Ἷ ᾿ 
ἈΥ ἿΝ ποιοιίυτες οὐ μη πῆα σητε πόϊε" οὕτω γὼ πλοισίως ὦ)Ζι-- ῥαϊαν ὑμδδῖ Φ “Τῷ Ι :νν αἰ ᾿ Λ. 10 ...;} Ἔ λείαν εὐπῖ δὸς. χορηγηϑήσεται ὕμιν ἡ εἰσοδὲὸς εἰς τίευ ΠΟΤΌΝ το ΘΙ ΛΈΞΟΝ λυθγζωυ ποιμοϑε. ἔτη Ν ᾿ ἰ λΔ,» ᾿ )ς ἘΡΩΡΕΕ Κυράςῳ ἡμὴ νὴ σζυτήρος ἰησοδ Χρατοό. διο 2 ἀμδγήσω οἰ ὅσο, ὁ 1ο ἐπυρανιον. ; ᾿ ͵ ᾿ τ 
δ᾽ ὃ ἐμῶν. οὐαὶ χσσο μαμνήσκην τῇδ Ουτων͵ κοι εἰθύταξ, Καὶ ἀπε λον 
᾿πεὰ γοῖς ὧν τῇ «ἡοούσῃ σ᾽ ληϑεία. διζομον Ὁ ἥσρυμαι, ὯΝ ὁσον εἰμι 

ΤῊΣ ν ΄ ε ΓΞ ΑΘ, ς , ᾿ ἐν ζύτω τῷ σκίωωωμιωτι, διεγείρειν ὑμᾶς ὃν υἰποομνήσά, εἰδῶς 
: 5 :ω» ΤᾺΣ 'φΥ Ἃ ᾿ “ ὅτι το γινή ὅς1ν ἡ ὀστόϑεσις ἡ" σκζιυωματὸς ἐβθυ,καισῶς ̓  τὸ 

Θμος ἡμιῶν ἴησοΐς ΧΘιςος ᾿ἐδηλωσέ μοι. Σ που δὰ σου Ὁ Ὁ ἑκα- Ι "ἡ τῷ γι} ν Ι : ἣν 

ςΌ ΤΕ ἐγήν ὑμᾶς μί᾽ τίου ἐμίευ ἐξοδὸν, ἢ Ούτων μνημίω ἀόμος 
β “Ἢ "- ῤ ! Ἂ - 

ὅϑοι " οὐ ῪΝ σεσοφισ'λένοις μυϑο:ς ὀξακολου ϑήσοιντες ων 
πι λον : ] ε ὍΣ 5 σοι υδυ ὑμὰν πίω Τῷ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χραςοΐ δευαμιν 

ἜΝ γτες ᾧ' ἐκείνου μιεγαλειότη- κου σροοισίαν, δλλ᾽ ἐποπῆαι “ἡνηϑεντος ΤΘΡΙΣ Δ Πα 
ν οϑξνι δι ὠνὴς ἐγε- τος" λαίξων ) κὔδα Θεοῦ παΐϑς Ἰεμζωυ "Ὁ ΕΝ , 

᾿ Ὁ ε λ Ἔ: 
ὑπὸ 2. χθείσης ἀυτῷὶ ζοιαςδὸ τοὺ ὦ μεγοιλοπρεποῖ δὸ “ἢ 9 ν 

Σ ἡὸς μου ὁ ὠγουπητος, εἰς ὃν ἔγω δ δδιησοι. Καὶ τουτέου σν ο υὸς ΚΛ9 “} ν ᾿ Ξ ἐν Δ Ὁ ἜΝ δὴ 
Φωνίευ ὑμεις ἠκούσα μὰν ἐξ οὐα ΠΕΣ ὍΣ ἐὐσον δὴ 

ΠΣ ἃ “2, ΟἼερον 1 χσθοφυ- τ. δὰ ὥροφη- τες Οἡ τυ ὄρει Ἴῳ ΦΡΟΣΚΟΙ ἐχομδυ βε Ω β ἄχῷν λύγων. -“ Ὕ ] εὐ ξκ ἈΡῈ 
ζεκον λθηον ὦ καλῶς ποιεῖτε χυθοσεχοντες, ὡς ΛΟ Ὁ αι 

“" .} ἔρος τε} Ξ ἊὩ 

πο; αὐχυηρῷ τοπιὺ, ἐῶς οὐ ἡμερῷ διαυγωση, "ζω, Φωσῷ 
ἣν ἘΥΥ͂ μων 

ον Τα ας ὑμὴν; Τὸν γινῶσκον-- βος Διύωτείλη ὧν ταῖς καρδέίαις ὑμὴν, ζότ ἐρχ χυ νι 

Τὼ κα 

α.Κορα.Τ. 

«α] β.Α.Δ 

Ματῦῇ ΖΑ 

β.Τιμ.γ.8 

δὰ κὰ ΠΡῸΣ 

Ν τος ὩοΣ, ἡ ΘΑ ὡ ΝΣ ὡ στὸ Ὶ ΡΥ τὺ ἥτε μὲ ΐ Τρ ᾧ ΑΝ τς ς ἐν ς. 

ἘᾺ ̓ὙΞῚ ᾧ ν ̓ 

ᾳ, δὶ μ ΡΣ, ὑφ [ 
“ων δ ας ἅ 

3 -.- 

; 
Ἄ ὰ Φ 

ν ἕ ᾧ» 

" ὃ ᾿ »ν-᾿’. Ά 
ὼ τα ε: ὑωδυκυδιν ὃν ἥ. εἰδῶ τὸν ες Ὁωῤδω δον ὦ 

Ἄδα... ὡς, «Σ θῶ. 

᾿ -, ἐὰ ξ 

Ὃ Αι ξ, 



νι ἀσαιτ μι. (Ὅς .:-.0-.»..-. Ἂ 

ἰ υπτ οντ ὦ πἰάδσς σὰν 

Τὼ ογ.Δ 

Γεν.ζ.Α 

Γεν 9.8 

τς ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ 

τς, ὅτι πῶ σοι, φοξοφητεία λθαφης, ἰδιας  χιλύσεως ὅ ἐγίνῷ᾽: 

Ὁ τ᾿ ϑελή μαῖα Δ ϑεθόπου (ὐέχθη ποτὲ πεοφητεία, δλ τασὺ 

πνϑύματος ἁγίου Φερὸμ οἱ ἐλσίλησοω οἱ ἅγιοι Θεοῦ ἀύϑερο- 

σοι. Ἐν ΟΥ̓ΤΌ ̓  Κα] ̓ ψευδοσσεοφηται ἐν τῷ λαω, 

ὡς καὶ ων ὑμῖν σονται ψουδοδιδασκαλοι, ὃ δίπινές αἰδεισαξου- 

σιν αἱρέσές ἀπωλείας, χα) Φ ἀν φοίσανται. αὐτοις δεασυτέωυ 

Φρνούμδροι, ἐπαΐγοντες ὁ ῥαυηοις ἰς αχινίω ἀπωλῴαν ̓  κα πολλοὶ 

ὀϊξακολουϑήσοισίν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαιρ᾽, δὲ ουὲ ̓ ἡ ὁδὸς της 

δληϑείας βλοισφημηϑήσεται, χρὴ οΨ πλεονεξίᾳ Ἴλαςοῖς λό- 

291 ὑμᾶς ἐμυπορόυσονται. σὶς "ὃ κριμα ἔκπαλαι ἐκ δργεῖ, κοῦ 

ἡ ὠπώλειαι αὐτῶν ου ̓ νυςεὺ ζει. Εἰ γ0 ὁ 0 Θεὸς ἀήέλων ἀμδρτη- 

σαντῶν 5 ἐφείσειτο, δλλὰ σέραις ζοφεΐαρτα ρώσας αὐρέδω- 

κεν εἰς ̓ κρίσιν τετηρημδιοιῷ᾽ Καὶ ὥρχαι ου κόσμου τς ἐφείσει- 

το, »» "ΝΣ ὅδον Νως δυκουοσίδθης κήρυκα ἐφύλαξε, ἘΤΕΘΔΡΝ 

σμοον κόσμε "ῶ ἀσερών ἐπαΐξας “ 'Και πόλεις Σοδόμων καὶ ἼΤο- 

μόῤῥας τεφρωσαις καταφροφῇ καιτέκρινέν, ,ὐαύδήγμα μϑηὸν- 
τῶν ἀσεξεὶν τεϑήκως" Καὶ διχομον Λωτ καΐαπονοῦ μδρονυ πὸ 

τῆς τὰ ἀϑέσικων ς Ψ ἀσελγείᾳ λύαςροφῷης, ἐῤῥύσατο. βλίμ- 

μαΐ ὟΝ ὟΣ ἀκοὴ ὁ δίκαιος ἐϊκατοικών ὦ ον αὐτοῖς. ἡμέ ρων οἷς 

ἡμέρας ψυχίω δυζοαν ἢ δλομοις᾽ ἐργρις ἐβασαλιζον. Οἶδε 

Κύρκος δύσεξεις ἐκ 'πειροισμιοῦ᾽ ῥυεξάϑοωι Ε ἀδίκοις δὲ εἰς ἡμε- 
| 

το κρίσεως κολοιζο οἱς τηρεῖν " μιῶλλιςοι δ ὧν ὀπίσω σονὉ-- 

κὸς ον "ὠΖιϑυμίᾳ, μιασμοὶ ποράνομδυοις, καὶ κυ εότητος Και-- 

ζαφρονοιωταρ. τολμηται, αὐϑοιδς, δόξας οὐ τρέμοισι, (λα- 

σφημλθιιυτερ᾽ ὅπου ὠπίελοι ἰοωϊ καὶ ᾿δαυώμει μείζονες ὁ οντες φ 

Φέροισι᾽ Κριτ' αὐπῶν “δα Κυρίῳ βλαισφημον᾽ κρίσιν. οὗτοι 

δε, ὡς ἀλογα ζωα Φισικᾳ ᾿γελνημδύαν. εἰς ὥλῶωσιν ὁ φϑο- 5 
ρᾶν, ω) ὃς ἀγνοουσι Θλασφφημοιώτες ον τῇ ἢ Φϑορᾳ αὐ: κα- 

τα φϑαρήσονται : κομιούμδυοι μιόϑον ἀδικίας, [ἐδονίιὺ ἡ ἡγοῦ. 

υϑιοιτίω ὁ ον ἡμέρᾳ πρυφίω, απῖλοι Κα] μῶμοι, ἐνσρυφῶν- 

τὲς ἐν ταῖς ἀπὰ ταῖς αὑτων πρῖε εὐϑλαν ε ὑμῖν, ὀφϑαλμοις 

ἔχοντες μέςοι;  μϑιχαλίδος, καὶ ἀκαταποιύςοις ὡμδρῖεας, δὲ-- 

λεαζοῆες ψυχάς ἀφηξέκτοις, κα καρδίαν γεγυμνασμένην᾽ “πλέον 

ξα᾽ς ἐχοίῆες, κατάρας τέχνα" καταλιπονῖες ΄ δὐϑείαν ὁδὸν, 

͵ 

13 διαλυσεως. 

γ 

γὙ Σ 

Ι ἐσελγείαις.α. 

οΊ.{. ζιμια. Ὑ 

2 ἡ δόξα ἃ, , 

3 κρίσιν χολαζὸ 
ἀϑροις τυρήν.δ᾽, 

μὰ, ἢν 
κρίσιν τηρου- 
ὡϑμοις. α.ε.8.ι 

4 Τορόρῥων. 

4  ονῦσι 

:; ἀϑέσμιοις. δ᾽ 

{1 πειρφισχαών. 

α.ζ. 

γ ὄχιϑυμίαις 
σὴ. Ἐ.1.α. 1 

8 χα 0 ἑαυτὼν 
βλάσφημον. Ιγ 

26 ᾧ κατ᾽ αὐ- 

Τ' ; “Πὐοοὶ Κυρίσ 

βλάσφημον. σ 

δ, 

9 χαὶ φ)αρή- 
σθγτου. [-. 

το πλεογεξίας. 



1Π φϑοαφρο- 
σιυυΐευ. σἹ"!Ὑ 
1: αὔυδροι, ΚΟ) 

ὁμίχλαι ὑσϑ. 
σγ.1"1α 1 

12 Φ9 17 ξαμε- 
70). 
14 ἀσελγείας. ͵ 

1 οις ὀλίγον 

ὀλίγως δσοφυ- 

ϑντας «ῶ 17: 
ΟΝ Οιῴ οἵως 

ὑποφϑύγοντας. 
σΊ.! 

1δό θ)νϑείας. σ 

17 δχιγνοὗ σιν, 

ἐς ἴὰ ὀπίσω 

αὐα κάμψαι 
απὸ Τῆς. σΊ- - 
γ᾽ ῷ, ὅ:: γούς- 

γα ες ὦ ᾷ ὁπι- 

σω ἐκ ! 

τῆς.}} εἰ 

τέχατων, σῇ. 
ἐμιπαιγικογἣ. 
“ἢ... 1α.1. 

2 γη τῷ ἀντῳῷ 
Ι 

λύγω ,.ἃ 
ο ΕῚ Ἃ 

} ΕἰσΙν ὧν πυρά, 
, 

Τηρουὅδμο!. [: 

4 οἰδελφοὶ. δ! 

ΠΕΤΡΟΎ, Β.. 
ἐπλανήϑησειν »οἰξακολουϑήσαντες Τῇ ἢ ὁδὲω “’ πη’ “Βαλααμ πο Βο- 

σὸρ, ὃς μεήϑον ἀδικίας ἡ ἠγαπησεν, ἐλεγξιν ἣ ἐλάν ἰδίας φῴρανο- 

μίαρ' ὑποζύγιον ἃ ὠς τὰς ον λύϑρώπου Φωνὴ φϑεγξαμενον, 
λ 1 

ἐκῶλυσς Τα: έρφητου ̓ φραφρονιαν «5 ϑ σοί. εἰσι. ἜΒΕ οὶ 

δδοι, γεφέλαι ἵαῦ λαίλαπος ὀρ φήμμροντος 0 ζόφος 5 ὅ σκθ-᾿ 

τοῦ ἧς αἰῶνα τετήρηται. οὑπεροίν κα ὃ ματαιότητος ̓ φϑείλομέ- 

γοι ̓ 'δελέαζεσιν ω ὀΖιϑυμίαις σουρκὸς, “ἀσελγείας, Ὅι ὀύϊως 

Ἀποφυλόνταρ᾽, ὟΣ ον πλάνη ἀϑαςρεφοιδμοις, ὑλῴϑεδίαν 

αὐτοῖς ἐπατελλὸ μὗμοι, αὐγοὶ ̓δοῦλοι ὑπαρχοίῖες τὴ τῆς Φϑορας' 

ῷ ὁ γαυρἴες ἡἥηται, Ὁ ζυτω Καὶ δεδούλωται. Ἔἰ7 ἀτοφυλον- 
τες ᾳ μιάσματα Τῷ κόσμου οΨ δ ιγνωσᾷ 5 ὅ Κυρίου κα) στου-- 

τηρίΘ» ησοὺ ̓Χερτοό, Ούτοις δὲ πάλιν ἐμιπλακέντες ἡἥωνται, , 

γέγονεν αὐηοὶς ςα ε νας λβίρονα τὰ χοδφότων᾽ πρέιῆον γαῷ 

[ω αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι δ, ὁδὸν τῆς “διχοιοσίδυης᾽, ἢ ἢ "ὦ 1ι- 
γγοῦσιν ὀλιορέψαι οκ τῆς ̓“)οαδοϑείσης αὐτοῖς ἅγίας ἐντολῆς. 

συμιβεβ: Ἴ: ὃ αὐτοῖς Ὁ ἀληθοῦς φῬοιμίας Κύων ὀιορε- 

ψας ὀὐπι δ ἴδιον ὀξεέραμα. καὶ, Υς λουσοιμδρη εἰ εἰς κυλισίκα 
βορξόρου. Ταυτίω ἤδν, ὠἀγωπητοὶ, δευτέραν ὑμῖν γβώ- 
Φφω οἰ ιρολίω, ἐν αἷς διεγείρω ὑμὴμ ἐ ἐν υὐπουμινησά τίευ ἐλικρι- 

γη Ὶ δεῶνγοιαν »μνηθϑέωυ αι τὰ ᾿ φσθϑειρημδμων ῥ ῥημάτων χὑχοὺ ὁ Ἰὼν 
εἶ ὧν περφητῶν, ΚΑῚ τὴς τὴν Σστοςολῶν ἡ "μῶν ἐντολῆς, τὸ 

Κυρκου καὶ Σωπῖρος᾿ ̓ σούτο τόρ τον γνώσκοντες, δος ἐλά:-- 
σοντοι ἐπ᾽ ̓ ἐχαίτου ἡμερῶν ἐμ παικται Α ταῖς ἰδίας αὐτῶν 

ὀὐχιϑυμίας ποράυομδροι, κα λέλοντερ, Πού ὅξιν ἡ ἥ ἐπαηίελία ̓  

φὐροισίας εἰ εἰμάν αῷ᾽ ἧς οἱ οἱ! πατερές κοιμυηϑησαιν, παῦτα ὅ- 
“πὸ δια} ,δι ἐπὶ προς κπισέως. Λανϑοὶνᾳ )Ὁ αὐηοις ζοτο 9ι- 

λοντοξ, ὅτι οὐρανοί ἥστιν ἐκπαλαι, καὶ 7, ὡξ ὕδατος ᾧ δὲ ὕδὰ 

τος σἱξωεςῶ σοι, τῷ ΤὉ ἢ Θεοῦ λόγῳ" δ ὧν ο τότε κόσμος ὕδατι κα- 
τακλυϑεὶς ἀπωλέτο. Ὁ δὲ γὰρ οὐρανοὶ καὶ Ἶ Ὑγ) ἀυφ, λόγῳ 
τεϑησαυ εσμα νοι ᾿εἰσὶ, πυρὰ τηρουμᾶροι εἰς ἡμέραν κρίσεως κ 

ἀπωλείας ἣμ ἀσεξῶν: ἀνϑρωπῶν : Εν 5 ζδτο μή λοινϑουνέτω 
ὑμᾶς, ̓ ἀγαπητοὶ, ὅτι μία ἡμέραι “δὰ Κυρίῳ ὡς γέλια ἔτη, 

κα! χίλια ἔτη, ὡς ἡμέρφι μία. ου ̓ Θρᾳδεωει ὁ Ο Κύσμος Φ Ω 
: δι" ὑμαΐξ. οἹ. 

ας ὑμαξ. “|γ 
ϑγίας,ὦ ὡς “: βραδυτῆτα ἱ ἰξουωται᾿ δλλα μακροϑυμεῖ " εἰς 

Αἰειθιχξ. Δ 

Τούσδα Δ 

Ταροι. κι Β 

α.Τιμ.6..Α 
βιᾷμ.γ. 
ἰουσὰ Ζ 

Ἵ 

ἘΣ ἘΠ ΠΤ 

᾽ Ἵ «-. 

"ἢ ὮΝ 

τς Ὁ Μὰ Ἢ Ὅς ων οὗ τον ἃ -- 

ἰϑδδέδοννυ,, 4... 
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«Τοκκ.β. Β 

ἐζεκ.ιη.Β 
Μαῖϑ. κογ. Δ 
«.3εσ.ε.Α} 

ἀσοκ. γι ἃς 
ἃ (Ὁ Γ 

Αἰπυκικα. 

ἡσαῖΐν ξ:.1.. 

ᾧ ἕς Η 

Ρωμ.β.Α 

Τ 

Δ 

1όο Ε Πα ἀ ΠΕ ΓΙΑ,, 

ἡμᾶς, “Μη , βουλό μδυός ἵκνας Ἀπολέώϑι, δλλα παύτας εἰς με-- 
ταινοιαν χρήσει. Ἡξε δὲ ἡ ή ἱζμυέδᾳ Κυξίου ὡς κλέπῆης οΨ 

' γυκη, οΨ ἡ ἡ οὐρανοὶ “ῥοιζηδὸν πουρελδυσονται, τοι έῖα, ἢ δ καὺς ᾿ 

σου ὑμῆμα, λυϑήσονται, κα γἢ 0 ἡ: ω" αὐτῇ ἔργα κατακαιήσε- 

ἐπεὶ ̓Τούτων οἷν ποΐτων ᾿λυομῆψων, ποταποις δὲ ὑπαρχήν 

ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀϑάφροφαις ΚΑ ᾿ δύσεβείαις, «ϑεοσδυκώνταρ 

Κοα Ι απεύδοντας τίει αϑροισίαν τῇ τὴς ΤΣ Θεοδήμιέρας, δ᾽ [εὖ οὐ- 
ρανοὶ Ἀμβεω ,μᾶυοι λυϑησονται, κ οἰῶν καυ(ουμῆνα ̓ πικίν 

χοίνοις δὰ οὐρανοῖς ΚΘΗ ̓γζω κρανία κτὶ ἊΝ ἐπὰ εἰελμα ἀυς 

χοροσδοκωμᾶν, ὧν οἷς δικοιοσίζθη κατοικεῖ. Δι , ἀγα πηρὶ, 

ταῦτα χυθοσδοκῶντες, ασουσδασοιτε ἀασίλοι καὶ ̓ἀμωμητον 
ἰυπὸ δὐρεϑέευαι ἐν εἰρίωυῃ, καὶ ' χίω Τῷ 3: Κυρίου ἡμὴ ἴα νᾷ 

ϑυμίαν, συτηθ αν ἤγειϑε, καϑῶς καὶ ὸ αἰγωπητὸς ἡμῶν α- 

δελφος [Γαῦλος χυ ἴ τ τίω ὮΝ, δοϑείσον φίαν ἐγθανψανὺ ὑμῖν, 

ὡς καὶ ων πόσοις ταῖς ὁ ξδλαιρ, λοιλῶν ἐν αὐταῖς τι Ού- 

τῶν, ον οἰς ὅξ δυσνόητοι ἴεναι , ἃ Ὁ ἀμαϑεῖς κοῦ ἀφήθακτοι 

φριζλοῖσιν ὡς Ὁ ταῦ λοιπὰς γραφας, τσεθς τίω ἰδίων αὐτῶν 

ἀπώλειαν. Ὑμεῖς οι » αἰγαπητοὶ, ̓ περγνωσκοῖῆες Φυλαισ-- 
σέο, ἥα μὴ Τῇ ἢ τυ ἀἰϑέσμιων πλάνη σζωαποιχθέντες ἃ ὀκπέ- 

σητε κα ἰδίου ταρλλῤ δι αὐξάνετε δὲ ἐγ τγρνς οι γνωσά 

78 Κυρίου ἐμῦθ και σωτὴρ» ἴησοδ ξρλρΝ ἀμ η δυξα 

Κοὴ ΕΠ κ εἰς ἡμέρων αἰωνος.. ἁμέω, 

ΥΠ0οΟ- 

6 Ὅυτων ὃ ἐὴ παν 

Τῶν .οἹ. Ὁ ἃ, 

Ουτων οὕτως 

παύτων. ι. Ὑ 

γ Ὀυσῶ. αι 

8 4 ἐπαγζέλ- 

ματα. σὴ ᾿ 

9 ἄμϑημοι «ἔ. 

Ιο αἷς. οἢ «1:16 

ἢ ἀδελφοὶ. ια 

κ Θεοΐ πα- 

. ΤΌΝ 
τ τυ κα ἀεὶ 

ἃἂ εἰς Οζι αἰῶ- 
γας ΔΓ α]ω- 
ΥΤΩΥ. σὶ 



ἐν 
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ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΏΑΝΝΟΥ ΠΡΏΤΗΣ 

: κα)ολικῆς Ἐχ:ςολης. ᾿ ἀν 

«ας ζ " ς΄ ῥφὶ φαΐς ἐξῇ ἥ ἴα καὶ οὕτως οἡωώκμϑυ ὧν Ἀϑοον ὡς ὠπεαώγάσμα ἐξ εἰστοῖ 

δ᾽ )ιολογῶν δὲ ἐξηγεῖται μιὴ νεώτερον δὴ Ὁ κα ἡμαΐς μιωυςήρμον θη. ὀξαρχὴς υϑὺ καὶ 
ἀεὶ τοϊχόμῴν αὐτὸ, γε δὲ πεφανεραίοϑαι οὐ τω Κυόδίῳ, ὑςτῖς δαὶ ζωὴ αἰωνιος ὼ Θεὸς ὠὡ- 
ληϑινός. χὴ χ οὐ τίον δῈ τῆς ζυτου π᾿ Ροισίας χαὴ δε φαρείας ἀὐὶν τίθησι, λέγων ἐ1) ζουτο ὅΧῚ 

τω κοιτα λὺ σδι ζᾷ ἐργὰ τῷ Δ αθόλου,ὺ ἡμιαξ ἐλδυϑερωϑζεδαι Ὡστὸ ἣν ϑαγαΐπου, χα γίνω-- 

σκῴν ἱξμιαξ ὧν πατέροι χαὴὶ αὐτὸν Ὅν υἱὸν ηἦἦν Κύριον ἡμδμ" ΤἸησοιῦ Χ ριτόν. γραφᾳ ηϑεῶ 
“σοϑς πασὸρν ἡλικίαν, κατ ὃς σου δὲ ἀν, ασο ἐς γεανίσχοὺς, ἴσο 8ς γέρονζαις, σι ὃ ὡϑὸ Θεὺς ἐγγώ- 

“Ξη. ἰς δὲ δια(ξολικὴ ογέργήα λοιπὸν νΕνίκή ται κοίϊαργηϑένῆδε τῷ Θαιγώτου εἶτα λοιπὸν δὲ ὅ- 

λης τῆς δπτςολὴς αἰθὶ ἀγώπης δὲ δοίσκ4, ϑέλων ἡμιαζ θηληλοὺς ἀγαπῶν ΚΝ, καὶ ὁ Χ οιςὸς 
ἠγάσησεν ἡμιας. ὄξηγεῖ ται ὀξζυ “πἰθὰὶ διαφοράς φόξου χαὶ αἰγάπης, ᾿) τέκϑων Θεοίῖ ἡ τέχψωῦ 
δια λου , ὁ αἷδὶ εἱ μϑδτίας ϑανωτίκης τὸ μιὴ ϑανατικῆς, χἡ ἰδ ς διαφοράς πγϑυμιώτων. τὸ 
λοιπὸν διαιρῇ ποῖον υδϑὲ πφόδῦ μα. ὧκ τῷ Θεού ζ41, ποῖον δὲ τῆς πιλαλης " χαὴ πότε μϑὺ γνω- 
σχόῥεεθου πέκγα Θεού, πότε δὲ τῷ διαόλου. ᾧ «ἰϑὲ ποίας εἱ δ ηΐας ὀφείλουϑμ δὔχεοϑεῃ 
“ἷΡ ὦ μἷδ τανόντων͵, κοὼ «αἰϑὲ ποίας οὐ δεῖ θυχεοϑαι . καὶ ὅπί ὁ μιῇ ἀγαπῶν ὧν σλησίον, 
(ἔκ ἔςίν ἀξιος τῆς κλήσεως οὐδὲ δυοούα ται λέγεοϑοι πῷ Χο ςοί. χἡ) τέως ἑνότητα δὲ τῷ ἐοῦ 
τϑϑς Ὅν πατέροι δείκγεσι, χοὴ {τί ὁ δρονούμϑοος ὧν υἱὸν, οὐδὲ πὖν πατέρ: ἔ" «δια κρίνᾳ δὲ ἐν 
τῇ δητοολη ζαυτη, λέγων τὸ ἰοῦ ο ἶδγον τῷ λύτί) ρίςου ἐὴ, ὃ λέγηι μὴ 61) Τ' ἐὸν αὐνεὸν ὧν 
Χ ειςὸν Τησοιω, ὕᾳ, δηλονότι ὡς μιὴ ὄντος ἐκείνου, ἑαυτὸν εἴπη 61) ὁ ψεύςης . πραμέ δὲ δὺ 
ὅλης τὴς δχιςολὴς εἀὴ αἶϑυ μεῖν Ὅς πιζευονζαις τω Κυρίῳ, εἰ μμδοιεῶ παι οϑ πῶ κόσμῳ! 

θὰ μκῶλλον γαύρν εἶτι ὦ μᾶσος τῷ κόσμου δείκνεσι ζοι πιξεύοιζῶς μιεχαξεξηκένωι ἐπ᾽ 
τῳ τῷ κόσμου, νὴ ει) λοιπὸν τὴς οὐραμίου πολιτείας, χ) ον τω τέλᾳ δὲ Φ ἔχιςολης πά- 

λιν ἰ ασομιμγήσκᾳ, λέγων ὅτί ὁτῷ Θεού ιὸς ζωὴ αἰωγιὸς ὅδ, καὶ φως ὀδηλινὸν, "ὦ ἵγα, ζου- 
τω δὸυλόίωνϑυ ὶ χὴ Φυλαηωϑδυ ἑαυτοις Στὸ τὴν εἰδωλων. 

ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ 
ἔχοντα ἄτας υὐυδιαιρέσες. 

ἀ᾿ Εὐαγζελμοὴ ϑεολομα “ἶδὶ ΧΟ,οοῦ. Ἐν ᾧ, Περὶ ἐϊξομολογή- ζολου. 

β 

φϑὺς τὺ ᾿ « ; ; Ϊ, ; ; 3 2 :- , Ἦ στε. λῷ εὲ 9' 

σεὼς καὶ “οδϑσοχὴς εἰς τὸ μυὴ εἱμεδοταν εἰν.. Ὁὗτι ἡὶ τήρησις Περὶ ἀγάπης “ὃ εἰς δ᾽ πλησίον καὶ δγὰ ϑέσεως μιἐτα δῖε κλις: Ἐν 
ὠσπολῶν Θεοί τίω γνῶσιν βεξαιοῖ. ᾧ,Περὰ σιωειδήσεως αἰγαϑὴς τῆς ὧν πίς Γησοι ραςοί, 

Περὶ ἀγάπες ἧς αὔϑυ ἀσέξειά. Ἐν ᾧ, Παραϊνεσις “ἰοὶ γδρι- Τεϑὰ διακρίσεως πνϑυματων, ἐφ᾽ ὁμολογίᾳ “ τῷ Χεκεοῦ 
τος ἑκαςου καϑ' ἡλικίαν - Καὶ «οὶ Σποζοπης τὴς τϑδὰ ἢ ἐνανθρωπήσεως. 

κόσμον ἀγαπηξ. Περὶ φιλασδελῷίας ἐἰς ϑεοσεζειὰν. 
δ, Τεφὰ ψιυσὰ δέλφων δῤνήσιθέων, Ἂ δι καὶ εἰς Κοκοὺν δυσέξεια Ἱπερὰ ϑεολογίας ΠΡ ΤΟ Ἐρλιδςς ἧς κ' Ω 

ποίζος ὁμολογία - κὶ Γὸρ τοῦ παΐος δοξολογία, ἡ ἀο( δι πονηροί διὰ πίςεως Τ᾿ ησοΐ Κομεοί εἰς ζωΐω, 
͵ 5" “Ὁ . . "" . 3 ε Ὡς ξ“ὦ΄ δια . ᾿ ᾿ ΠΑ . “. » 

ϑεολογιώ. Ἐν ᾧ,Περὰ ϑείου καὶ πνδυμιαδεκοςῖ »δρϊσμιατος Πέρα ἀὐτιληψκῶωξ 7 ἁμδρτανοντος ἀσελφὺδ δυὰὶ “Φροόευ- 
Ῥ ΄ ᾽ 4 9 3 ΓΟ ΝΣ ΓΝ « » ΓΟ ΕΥ ΄ῃ ς “ εἰ ᾿Ὶ ) χὰ 

οΥ ἐγμασμῳ ἐπ᾽ ἐλπιδὺ εἰς γνῶσιν Θεοί. Οὗπ πᾶς ὃ ὧν ΧΗ, ΘᾺ «ἰρὰὶ τῷ κοῦ ὡμδρταύαν. Εν ῳ,» ἷξε ὌρΤΟτ οι ς δα) μκ03 
-Ἶ » Α «- ͵ [ ᾿ς Ι 9 Ἁ 3 ΄ν ͵ 

Χφίσω ἐκτὸς ἀμδρπας" ὁ δὲ οἱμιδοτανων δξῖν ἐκ τῷ δυα- γικοῦ σεξ ἀσμιάτος. 

1. 

"νΣ ἥἜςος. 
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ἐΠΙΣΤΟΛΗ ἰΩΑΝΝΟΥ ΚΑ.- 

ΘΟΛΙΚΗ͂ ΠΡΩΤΗ. 

} ἘΠ ΦΉΝ ἐπ ἐϑρχῆς, ὃ ἀκηκοαμδι, ὃ ὃ ἐω- 

ἔξι Ν ἀκ ρὰ οακαμὸρ ὦις ὀφϑαλμοὶς ἡμῦμ, ὃ ἐϑεα 

Ἄ Υἱ ἀἰψεμθῆς κι αἱ λέιρες ἡμῶν ὀψυλοίφη- 

᾿ σοῦν οὐδ ὸ ἐδ λόγου τῆς ζωης, ( (ῳ ἡ ζωὴ 
Ἄ πρῶ, Δῥ ἐφανερωϑη" αὶ ̓ἑωρακαμϑυ. κὶ Ὁ μδρ- 

τς τυρουμρ, καὶ ἀπαηίλλομδῳ ὑμᾶν τίω 
, ζωίω χίω αἰωνιον, ὑπ [ὦ χσϑὸς ζῷ "ΠῈΣ ΡΣ 

παιτέροι, χὰ, ἐφανερώϑο᾽ ἡμαν' ) ὁ ἑωροίκαμδυ Ὁ Ι ἀκηκόαμδυ, 

ἀπα Πὐλλομλν" ̓ὗμιν, ἵνα Οὺύ ὑμεῖς κοινωνίαν ἐλοτ μεν» ήμλμ, β 

Κι ἡ κοινωνίω ὃ ἐς ἡμέτερφι μῦῇ 78 τ παῖρϑς καὶ ἐ μῳ τὶ οὐ ἡοῦ ἀιίῷ᾽ 

ἴσο Χραςού. Καὶ προ! γ»βαφομδυ ὑ ὑμὰν, α ἡ χαρο ἡμῶν 

ἡ πεπληρω μδμη. Καὶ αὑτῇ ὅξην ἡ ἡ ᾿ἐπαηελία᾽ (ὦ ἀκηκόα μὴ 
ο« 

απ Ἐπ » ἡ ὀναήωλομδυύ ὑμαν, ἐπ ὁ Θεὸς Φως ὅς1. Ωῶ ΕΝ 

πὰ ὦν οὐυπτὸ ὃ ἀκ ἔσιν οὐδεμία. Εαν ἐπω μὴν ὃ ὅτι κοινωνίαν ἐχο- 

μὲν μεῖ ἐδ) τού. καὶ ων τῷ σκότει πὐξαποιτῶ ομδρ, ψευδὸόμεϑα, 

Ὄ οὐ ποιοῦ μὸν πίω δλήϑφανν ἐὰν δὲ ἐν τῷ Φωπ αἰθιπατῶμεν, 

ὡς αὐτὸς όξιν ἐν ἘΡῚ φωπ, κοινωνίαν ἔχομδυ. μετ ̓ δλήλων, κα Ὄ 

Ὁ ̓ αμα [ισρδ᾽ Χειεοά ὅσ Ὁ υἱοῦ ἀμ ̓καϑαράζειὴ ἡμὰς Στὸ πά-- 

σης ὡμβπας.᾿ ἐαν εἴπω ὅτι ἀμδρίιανὶ σι ἔχομϑυ : ἑαυτοις 

πλανῶ μδυ, Κα] ἤ ᾿ λλήϑια ἐκ ἔσιν ἐν ἥμιν ἐαν ὁμολογὼ μὴν ταὶ 

ἀμδρῖδας ἡμὴ, πιςὸς ὅτι ὦ δικάμος ἱγα ἀφῇ ἦμιν τας ἀμδρ- 

πας, Ω καϑαθάσῃ ἡμᾶς Στὸ πῶσης ἀδικίας" ἐὼν ἀπωμδω ὃ 0ΤΙ 

ἵγω μὴ 1 ὡμδρτητενκ ΟἿ ἐαν ἴες ἀμδρτη, αὐρακλητον ὑχομὸν τϑθς 

1 ἀγ[ελία, ε]. 
θα 

2 καϑιοίσῃ οἱ 
λ ᾧ,καϑα- 

Θλέ!. εἰ 

οὐχ ἡμδρτόκαμδι, ψεύον ποιου μὰν αὐτὸν, Και ὃ λόγος αἱὐ-- ἢ 

Ω ἰος ἐσιν ἐν ἡμιν. Τεκνία, μου, ταῦτα γ»ραφώ ὑμῖν, 

ςᾧ πατέροι. ἰησοωω Χραςον δέκαμον ̓  Κοὴ αὐτὸς ἱλοισμιός 6:1 



ἰῷ Θεοῦ. ια 

Ι Αγαπη- β᾽ ς 

"ἰὶ. σἢ.". 

4.1 

2 ἡμῶν. ἐγ 

2 πα δγα. ε: 

4 ἔχαψα σὲ 

{ ἐχανα. σΊ: 

ς. {510 

Ν δ» 

ἸΩΑΝΝΟΥΎ Α,, τὰ 
δὲ ἣμ ἁμδρπωνὴ ῆ μῶν "οὐ ̓ ξ ὦ ῶν , ἱὲμετέρων ὃ ὴ μόνον, δλ- 

λοὶ καὶ ΤΣ ὅλου ἡξκόσμου. Καγ .Ψ Ουύτω γινωσκομδ ὃ 0ΤΙ ἐπ 

γνωκαμδν αὖτον, ἐὰν ταῦ Ἴντολαξ αὐ 5 πιρῶμϑυ “ὃ λέγων, ἐ- 

πϑΩ αὐτὸν, χα τας οὐτολας ἀμ μὴ , τηρῶν, ψεύρης ἀπ, 

ἐν Ούτω ἡ “ Σληϑηα, " ἐκ ἔξιν " ὃς σ δ ΤΡ τ: λόλον, ἀλη-- 

ϑῶς ων Ούτω ἡ η αἰ γαύπη ὅ 5 Θεοῦ πετελείωται. -Ψ Οὐτω γνῶσκο- 

μδυὃ ὅ7| ἐν ἀυπὸ ἐ ἀαμὰ ὁ λέγων ἐν ἀπὸ υϑμεν, ὀφεῖλᾳ, καϑῶὼς 

ἐκεῖνός «ὐδλεποίτησε, καὶ Ὁ αὐτὸς οὕτως αἰϑαπατῶν. ᾿Αδελφοὶ, 
ὑπ ἐντολίαυ καμνίευ γράφω ὑμᾶν, δ) ὑντολέω παλαιὰν, ἰὼ 

ἔχετε ὠπ' ᾿ Θέ: ἰὲ ἐντολή ἡ παλαιά, ὄδην ὁ ὃ λόγος ὃν ἠκούσα- 
τὲ εὐπὶ ̓ὄρχμρ' πάλιν ἐντολίω καινίω »βάφω ὑμῖν, ὃ ὁ ὅξην ἐ- 
ληϑὲς ἐ ἐν υπῶὸ, νὰ » ᾽ ἐν ὑμῖν, ὅπι ἡ σκοτία πουράεται, κα Νὰ ὁ Φὼς 

νΣ δληϑινον δ Φαννει. Ο λέγῶν ἐν πὸ Φωπ ἀρ, καὶ Ν ἀδελς- 
ον αὐτοῦ μισῶν, ἐν Τῇ σκοτίᾳ, ὅξν ἕ ἕν ἄρπ' ὃ ἀγαπων( 

ἀδυλῷον αὐτοῦ, ἐ ἐν ΠῚ φῶτ ΚΕΡῚ Κο"  σκαγόδελον ἐ ἐν ΩΣ 5“κ 
ἐσίν. ( δὲ μισῶν "ὃν ἀδελφὸν αὐτοί, ἐν τῇ σκοτίᾳ 6:1 Ὁ ἐν Τὴ 

σκοτᾳ τὐύϑαποτει. ΩΣ “7, οἶδε ποῦ ὑπαγά, ὅτι ἡ σκοτία, ἐτύφλω- 

σέ οὖν ὀφϑαλμοιῤ ἀφ. Γραφω ύμιν, τεκνία,, ὅτι ἀφέων- 

ται ἐδυ αι ἱ ἁμδρῖμαι δια ὀγομα αὐτοῦ." γράφω ὑμῖν, στοί-- 

τέρές, ὅτι ἐγνώκατε τὸν " ̓Θρχης. »θάφω ὕμιν, γεαυνέσκοι, ὅπ 

νενιοηκαῖε ἡ ὃν πονηρόν. ̓ )βάφω ̓ὑμὰν͵ παι δια, 0Τί ἐγνώκατε" τὸν 

πατέρφι. Ὄγραψαὺ ὑμιν, πουτέρες, ὅτι ἐγνώκατε ὃ ὧν ἀτ ἐὥρχης. 

ἔρανψα ὑμὴν, νεανίσκοι,ὅτι ἰρχυροι ἐξέ καὶ ὸ λθοος τοῦ Θωό -Ψ 

μὰν μδυα, ἔμ ἢ νενικήκατε ὃ ὃν πονηρόν. Μα ἀγαπτιτε τὸν κόσμιον, 

μηδὲ (ΟΣ ζν τῷ κόσμῳ; ἐανΐες α ἀγαπῶ δ κόσμον, ἐκ σιν ἡ ὠγα-- 

πη Τῷ ποῖϑος ἐῤώνην ες "ὅτι πον Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ, {“ ὀλιϑυμια τῆς 
σουρκος, και ̓  Φδιϑυμία τἷμ ὀφϑαλμῶν, κ,  Ἀλαζονείαι ὯΙ 

βίου σγ ἐς!ν ων Τῷ τ παύος, ἡ: ΟΆ τοῦ κόσμου 61. . Ὁ ὃ κόσμος 

“ἡσάγεται. ἡ ὀχιϑυμί εἰ ἀμ 0 δὲ ποιῶν "ὁ ϑέλημα τε Θε- 

: μδυει εἰς (2) αἰῶνα. [αι δέει, ἐραῖτη ὡφοι ὅτ: κ καιϑῶς ἡ- 

κούσοιτε ὅτι ὁ δμτὶ 1γθάςος ὀρχέται, "0 γι λύπχδαςοι πολλοὶ »-- 

αϑνασιν, ὅϑεν νγινώσκομϑρ ὃ 01| πλλύω ὧραι ὄξίν. ἐξ ἡμὴμ ὀΐξηλ- 

ὅν, μευπλᾳ ἐπ ἡσοιν ἐξ ἡμῶν: εἰ γὼ ἡσοιν ὀξήμ᾽μ, μεμδιρήκεισοιν 

μεν» ἡμλμδλν ἢ ἵνά Φανερωϑωσιν ὅτι ἐκ φσὶ παῦτες ἐξ ἡμὴ. 
1.1. 

Γ 

ΚιφΦ.}. 



ἴω.η.Ζ 

Ἵ 

ὅλ ἘΠ ΘΟΝ 

Καὶ ὑμεῖς λβίσμα ἔχετε λστο δῷ ἁγίου, ΚΟ Ι ὀἰδατε" παντα, ὧκ 

ἐρ ἀνα ὑμῖν, ὅτι ὅκ δἰδδιτε Υ ἀὐλήϑηαν, ΩΝ ὅτι οἰσίδετε αὐτίω, 

καὶ ὅτι πον γ ψευδὸς ς ὡκ τῆς ἀληϑείας ἐκ εϊ. ες ὅξιν 0 ψούρης, 

ε μή ὃ ὁ ξἰρνούμδρος ὃ ὅτι ἴησοις δ». ἐν ὃ ΧΕ εὺς: ὅτος ὅτ ν ὁ δυ- 

ἥχθάτος, 0 ὁ ϑρνούμδιος ᾧῷ πατέροι καὶ τὸν ὑόν. πὰς 0 ὁ ϑργού- 

μδυΘ᾽ Ων ον, οὐδὲ τὸν πατέροι ἐχᾷ. "Ὑμεῖς οἱ ὃ ἠκούσουτε 

ἀπ᾽ ἐϑρχης, ω ὑμῖν εδιέτω' ἐὰν ἐν ὑμῶν μείνη ὃ ἀπ ῥα ιν ΄-.- 

κούσουτε, καὶ ὑμοες ἂν τῷ Ὁ ἠῳ κὸ ἐν Ἰῳ πατοὶ μδμέιτε. καὶ αὖ 

δξὴν ἡ τὰ; [ὃ αὐτὸς ἐπε δοναδο ἡμίν, Τ Υ ζωίωὶ Τ αἸω- 

γιον. Ταυτα ἔρραψα ὑμῖν «ἴϑὰ τὴ πλανώντων ὑμας' κ ὑμεῖς 

δ χρίσμα ὃ ἐλαίξετεά υβς "αὐτοῦ͵ ἐν ὑμῖν ̓ιδρεὶ, 
ὰ Ὑ, οὐ χρείαν Ἢ 

Χέτ ἵνα τίς διδὰ σῇ ὑμας᾿ ΣᾺ ὡς αὐτὸ ̓χρίσμνα διδασκά 

ὑμας «δα παύτων, ,ὴ ἀληϑές ὅ{1, καὶ Ὁ ἐκ ξοῖ (ψευδὲς. Καὶ κα-- 

6 παύτες. : 

“ὁ ὁμολογῶν ἃ 
ὑὸν : ὃ τὸν πα- 

τέρα ἔχί. αὶ. 
4|(.}} 

γ «ϑμέτω. σὶ.ε 

« 

8 ἀυτύ, “1.1. 
“α, 1 

ϑὼς ἐδιδδιξεν ὑμᾶς, ἤμδρειτε ἐ ἐν ἀυπῷὸ " ῶ γι, τεχνία δυσὶ ἐν ἡ ὦ δ. 

εὐνπτὸ, ἣ' γα ὅταν Φανέρωθη, ἐχωμδυ πουβῥησίαν, ΚΟ μή αἰῆξες- 

θέμεν ἀπ ̓αὐτοῦ, ἐν τὴ ἢ “οισίᾳ αὐτῷ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δικα ὸς 

Ἢ γινώσκετε ὅτι ̓ πας ὃ ὁ ποιών πίω δικαμοσυζευ εξ ἀν γέ- 

γλύηται. ἴδετε ποταπὴν ἀγαπην δυδῶκαν κε ἥ μὴν ὃ πα- 

τῇρ, ἵνα: τόννα Θεοό κληϑῶμδρ"" διαὶ ζ ὁ ὁ 0 κόσμιος οἱ μνω-- 

τη ἡμᾶς τι “Ἴ ἔγνω αὐτὸν. Αγαπητοὶ, γα τέκνα, Θεξ ἐσχάέν, 

καὶ οὐπῶ ἐφανερωϑη πῃ ἐσομεϑα δἰδαμιεν ὃ ὃ ὅτι ἐὰν Φανερ ω-- 

ϑ ὅμοιοι ἀυτα ἐσομεϑα, ὅτι ὀψόμθα αὐτὸν καϑως ὅ{ 14: καὶ ἘΣ πας 

ὃ ἔχων πίω ἐλπίδα ταυτίω ὁ ἐπ' υπὸ, ἀγνίζει ὁ ἑαυτὸν, καϑως 25, 

καὶγ (Ὁ) ἃ ἁγνὸς ἄϊ). Παῖς ὁ ποιῶν τίω ἀμλρῖίαν, Ὁ Υ δ ομιίαν 

ποίει" καὶ ῃ ἱ ἅμδρπα 01) ἡ ἥ ϑμομία. ζ οἰ δουτε ὃ ΟΤί ἐχεῖνος ἐφα- 

γερωϑη, ἵν τας ἢ ὡμδρτίας ἡμλδαρν, κὶ Ἢ ἁμδρτία ἐ ἐν ἐυτὼὸ ἐκ ἐ- 

ς]. πὰς ὁ ἐν αἰ μδυων οὐχ αἰ μοτων 4" παξ ὁ ἁμδρτανῶν ε ὅχ 
ἕω ραν αὐτὸν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτὸν. Τρωνα, μηδεὶς πλανώτω 

ὑμας. ὃ ποιῶν τίοὐ δικομοσίιΐευ ,δικαὸς ὅ 1. καϑὼς ὀκαινος 

δίκαμος ἄδην: ὁ ποιῶν τίω ἁμδρπαν ον τῷ ἜΝ ὅῃιν, ὅ ὦ 

ἀπ᾽ ̓Φρχη ἧς ὁ ὁ διώθολος ἁμδρταει. Εἰς Οὐτο ἐφανερωϑ᾽ ὁ ἡὸς 

ΘΑ "να, λύσῃ αὶ ΤΣ τοῦ διαβόλου. παρ ὁ ὃ γεβυνημᾶμος 

οὐκ τῷ ἜΣ ἁμδρτίαν οὐ πριε, ὅτι απέρμα μὰ ἐν ἀμπῷ μδρει" 

ὦ οὐ  δωαται ἁμδρτανῳ, ὃ ὅτι ὡκ Τϑ Ὁ Θεοῦ γε υνηται. ἐν ζύτω 

“καὶ. μια 

ἢ καί ἐσμεν: 
σ].4.,.1α.1 



Ι 
Ϊ μοι 

4ς- ᾿ 
ἡ}... 

Ν Θεοΐῖ. ἃ 

2) γωσοιίβα, 
ἐν . ̓χαὶ, 

γυωσκομθβα. ἐγ 

! 

ΙἩνωσκουδι. ΙὙ 
“Ὁ! } 

γ0 ᾧ,γνωσκε- 

τῶλ. τὰ 

ἱΩΑΝΝΟΥ Α. τός 
ΠΑΡΕΝΕΣ τς ᾳ τέκνα ὁ Θεοΐ "ὧν ἱ ἃ τέκνα τοῦ λαξένω. 

Πας ὃ μη ποιῶν δικοηοσίλυίαυ, ἐρε ιν ὧκ 49 Θεού,᾿ καὶ ὁ μη 

ἀγαπῶν ὭΣ ἀδελφον αὐτοί ὅτι αὖτ δξὴνγ ἡ ἡ ἀπιλία ἰδ ἡ ἠκού- 

στῦτε αὐτὶ ̓δρχῆς, ἢ ἵνα ἀγαπώμὸρ δλλήλοιρ οὐ καιϑοὺς 'Καν ὡς 

Τῷ πονηροῦ ἱεῦ,χαι ἔσφαξε τὸ ΤῸ ἐδελφον αὐή'. κα ρον πι- 

γος ἰσφαξεν αὐτὸν: ὁτιΐα ἐ ἐβγῶ ἀνΐῃ ονηῤριν ὦ ἃ δὲ 5 

φοὸ αὐ ν διχοιά,. Μη σῦμαὰ ζετε ἀδελφοί μου. εἰ μεσει ὑ- 

ΓΒ δ κόσμος. ἱὲ μεῖς σἰδαμὸυ ὃ Τί μεταιβεβήκαμδρ ς οι ΩΝ δαὶ: 

νάγου "εἰς τίω ζωΐω, ὃ ὅτι ἀγαπῶ μδὴυ «ὖ (ὗν ἀδελφοιρ' "ὃ μή οὐ-- 

γαπῶν "ὃν ἀδελῷον, μἅμει ἐ “ τῷ ϑανάτῶ. Πας : μισῶν οὸν ἐ-- 

δελφον αὐτοῦ. ἀὐϑεθοποκτόνος Χ1: οὐ ΚΞΝ πας δι..399.-- 

ποκτόνος ζῶ ὑ ζωίω αἸωνιον ἐν αὐτῷ Ὁ μδρεσαν." ἐν Ουτω ὁ - 

γνωκαμδ τί ἀ ἀγαπην, "δτι ἐκεῖν» αὐ ἡμὴ χίευ ψυχίω 

αὐηό ἐὶ ἐ,ϑηγὺς " καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑσέρ 5 τὰ ἀδελφῶν τας 

χες  εϑέναι." ὡς σὴ δι ἐχ! Ὧ βίον Τὸ κόσκου, (αὶ 8 ϑεωρῇ 

“ὃν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν εσθαι κ᾿ κλείση δ απλαΐχνα, αἱ-- 

τοὶ ἀπὶ αὐτῷ, πως ἡ ἀγαπη: Τ' ἦ' Θεού μᾶρει ἐ ἐν ἰυπτὸ: Τοία μὲ, 

μὴ ἀγαπωμεν λόγῳ, μηδὲ [λώσσῃ, ΝΣ ἐργῷ Καὶ ἀληϑείᾳ" 

ἐν Ουτω᾿ γινώσκομεν ὅτι ὡκ τῆς ὀληϑείας ἐσμκέν, » ἐμιασθο- 

δὲν ἀν πείσομεν τοῖς καρδίας ἡιμ. ὃ ὁτί ἐὼν (ουταγγώσικῃ 1ἐ- 

μῶν ἥ καρδία, ὅτι μείζων ὅξην ὁ ν Θεὸς τῆς καρδιας ἡμὴ, υ γ- 

γωσκᾳ παντα. Αγαπητοί, ἐὰν , ἱκαιρδτα, ἡ ἡμῶν μη καταγινωσκῃ 

ἡμϑυ, πουβῤῥησίαν ἔχομεν τϑθς Ἂν Θεόν᾽ καὶ, ὃ ἐαν ν ἀϊτώμεν, 

λοιμανομιεν ἐμκαν αὐτοῦ, ὃ 01! τας ἐντολας νῷ τηρουμέν, ὼὧ ἃ 

ρέσει ἐνωπίον ἀμ ποιοῦμεν. χὰ αὐτὴ ἀν ἡ ἢ ἐντολή 1 αὐτοῦ τἧς 

πισεύσω μεν τω ὀνόματι Τ' Φ' ἡού ἀυν ἐησοδ Χο κοῦ, κα ᾿ἀγαπω- 

μεν “Μλήλοιρ, καιϑωὼς ἐσζωκεν ἐντολίει ἡμᾶν. Ὁ ὃ τηρῶν τας ἐντο- 

λας αὐδ', ἐν οἰωπτὸ δι, Ο αὐτὸς ἐν οἰμπώ. νὰ Ἐν ἐν Ούτω γνωῶσκο-- 

μεν ὅτι υδρᾳς ἐν ἡμῖν, οκ ΤῈ δἰ πνόνματος οὗ ἡμῖν. ἔδουκεν. 

Αγαπητοὶ, μα τ παντί ;πνδυμαῖ πιξεετε, »»λὰ δοκεμαξετε ᾳ 

πνόυ ματα, εἰ Ὡ ὅ Θες δξην"δτι ἴπρλοαι ἐψευδοπρο οΦῆται ὀξελη 

λύϑοισιν εἰς 7 κόσμιον. ἐν Ουτω᾽ γνω σκέτε ̓  πνόυμια ΤΩ τ Θεοό' 

παν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ, ἰησοιιυ ΧΘΆρον - σαρκὶ ἐλυλυϑύτα, 

ων ϑ ᾧ Θεού 67 ̓χου ποῦ πνευμα δ μλ ὁμολογέ! δ ἴησουυ Χο .- 
[.π|. 

Ἂ 
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] 

τὴν ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

φΌν ων σουρκι ἐληλυϑότα, ον δ΄ Ὁ ΘΕ ὅχ ἐσί. Οπ .π ἄτι Ἐ ἤ δύ τι- 

λείου, δ ἀκηκόατε ὅτι ἐρχόται, Ω γα ὧν τὼ κὀσμῷ ὅν ἤδη. 

ὑμεῖς ωκ ᾿ Ὁ ΘεΒ ἔςε, τεκγία νὰ νενρυήχοιτε αὐτοῖς. ὅτι μείζων ὄξὴν 

Γ ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. ̓Αὐπὶὸκ ϑ'κόσμε οὶ, δια ὅτο ἐκ 

ἰαιζοῖ Ε κόσμε λαλξσί, "Ὁ ὃ κόσμος αὐ ἀκού εἡμειρκ 5 ΘΕ ἐσμέν" ὃ 

δνώσιαν : Θεὸν, ἀκού ἐμὴ ὁ ος ω ἐξίν ὡϑ 5 Ψ Θεῶ, τὰ ἀκους ἡ-- 

μὴμ.- ᾧ Ούτυ γνώσκομδυ πρευμα τ ὁ δληϑέας κὶ Ὄ ̓ς πνέυμα 

Φ πλάνης. Ανγαπητοὶ, ἀγαπῶ δι δλλήλοις, ὅτι ἡ αἰγοίπη ὧν 

5 ὅ Θεέ δ "ἢ παξ ὁ ἀγαπῶν, ΟΆ 5 Θεοῦ γεγθυνήϊ), ᾧ γινωσκᾷ 

Θεῦν' ὸ μή ̓ἀάγαπῶν, ὅχ ἔγνω “ὃν Θεὸν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπη ὅξην. 

7ῳ δ (Ὁ μονογβυῆ ἀπέςτιλκεν ὁ Θεύς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα δίσωμδυ : 

δὺ αὐτϑ᾽ ἐν ζυτω ὄξινη ἀγαπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἐς ἠγαπησοιμδῳ 

Θεόν, δε ὅτι αὐτὸς ἠγαπησεν ἡμας, Ω ἀπέςηλε τὸν ἡον αὐτῷ 

᾿ ἱλοισμον τι δ᾽ Τ' ἀμύρτων ἡμμ. Αγαπητοι, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἢς 

᾿ς  ΌΝΝ ἢ γώπησεν ἡμας ς καὶ ἡμεῖς ὀφείλομδι λρλήλου ἀ ἀγαπᾶν. “Θεὸν 

οὐδεὶς πώποτε τεϑεατα, ἐὼν ἀγαπῶ δ ρ δλλήλοις τ Θεὸς ον ἡ-- 

μὲν μᾶυει, καὶ ἥ ὠγαπν ἔν Ὁ τετελει μδιυν ὄξιν ωΨ ἡμιν.  Ὁύ- 

τῷ γμνωσκομδρ ὃ ὅτι Οἱ αὐτῷ μδρομδμ,"᾿ Ὄ αὐτὸς ἐν ἦμιν, ὅτι ὠὧκ Ὁ 

πνόυματος αὖθ τ δάσδοωκεν ἡ ἡ μιν" κ ἡμεῖς ἰς τεϑεαμθα, : ὃ μδρτοῦ- 

" μδρ ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσειλκε αὶ ὑὸν σιυτῆρ Ὁ κόσμου. ὡς Δ ὁμο- 

λογήση ὅτι ἔησοιρ ς ὄξην ὁ ὁ ἡος ὅσ Ὁ Θεού, ὁ ὁ Θεὸς ἐν ὐπὸ μδυ 4, τ 

ηὃς ἐν τω Ὁ Θεῷ. κα Δ) ἡμεῖς ὀγνώκαμδ κα πεπιςευκαιμυ ἃ τ ἀγαπηὴν 

μὼ ἐχέ ὁ ὁ Θεὸς ἐν ἡμῶν. ὃς Θεὸς ὠγώπη ἼὮ Ω ὁμδρων ἐν τῇ ἀγα- 

Δ πη πί, ἐν τῷ ν Θεῴ μέρει, αὶ ὃ Θεὸς ἐν εἰπῶ. ἕν Ούτω τετελεϊωται ἢ 

ματο ἐη ἡμδμὃ τὰ πωβῥησίαν ἐχωμδρέ ἐν Τῇ ἢ ἡμέρᾳ ἃ κρίσε-- 

: ὅπ καϑῶς ἐκεῖνος χ καὶ ἡμεῖς ἐσιμεν ἐν τῷ κόσζλῳ ζυτω. 

φέοι μὴ ἔςιν ἐν τῇ ὠγώπη, δλᾺ ἡ τελεία ἀγοπη ἔξω βαλλ4 

Φόβον, ὃ ἐδ 0 φόβος; κο λϑίσιν ἐχφ' ὃ 9 ᾿φοξούμϑρος ου )πεπελεῖα.) 

ἐν τῇ ἀγώπη ἡμεῖς ̓άἀγαπώμδρ αὐ ηὸν, ὁπ αὐτὸς πσοτος ή-- 

Ὁ πο ὍΝ 

Φὸν. αὐτῷ η) , ψεύρης ζξην:ὁ 0 γαρ μη ἀγαπῶν "ὃν ἀδελφὸν 

. αὐτῷ ὃν ἑωροῖκε, δ' Θεὸν ὃν οὐχ ἑωρφκε, πῶς ς δωυαται αἱ ανγα- 
ἕωγὰ, πᾶν; ταὐτίω τίω ὀντολίιῦ ἔλομϑυ ἀπὶ αὐτῇ, να ὁ ἀγαπῶν 

Τω.γ.Β ἴΣν Φύτω ἐφανερφοϑη ή ἀγοπι ὅ Σ᾽ Θεοδέν" ἡμῖν, ὅτι ὧν ἡὸν αὐ-- ὃ 

[1 ΕῚ ᾽ 

ΧΟ ἀκηκοα- 

(δι. σ 

δ ᾿ 

σκει Θεον. σὶ 
κυ 
δ δπι. “ἢ! 

"οὗ. για, 

4 ὅτι ὃ Σ Θεὸς 

γαπη σεν ἡμαξ ἐανῖες εἰ ΕἸ πη ; ὅτι ἀγαπῶ ηὸν Θεὸν » Ὁ “ὃν ἀδολ- ἰρϑοὐ δι Σ 

τοῖν σοττοττ τυπεπξυτεταναντομανμ στ. τι θτων, προσπε 



ηδν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ “ὃν ἀδελφὸν αὐτῷ. 
Πὰς ὃ πιςεύων ὃ ἴησοις ὅξην ὁ Χρκςος, ὁκ ὅ το ΝΗ 

ῶ παρ 0 ἀγαπῶν ὃν δβυνησαινται, ἀγαστα ", Υ' Σ γεγβυνημῆυον ὧξ 
αὐτό. Εν Ούτω γινωσκοιδ ὅ 0Τ1Ι ἀγαπῶ μὰν δπ τέχγῶ τὸ τ Θεοό, 

ΚΟ ΝΟΥ Α. ἢ τι 

τῶν (2) Θεὸν « ἀγαπῶ μυ, Ὁ τὰρ ἐντολαῖς ἀιΐ Ὁ τηρώμδυ" αὖτ β 
γα ὄξινὴ ἥ ἀγάπη φ Θεοί ἥ ὕα ταῦ ὀντολας νῷ τηρῶ μδυ."ὶ υ αἱ 

ΠΕ σντΌλα] εἰμὰῃ Ὁ βαρέϊαι ὁ ἐκ εἰσιν, ὅτι παν Ὁ ὃ γερθυνημόμ 0)" ὧκ 
Θεοόδνικᾷ τ κόσμιον. ὁ αὐ τη ζηνὴ ᾿ γῴωη ἡ γικιήστεσοε δ κόσμον, Ἶ 

εὐΐῶν, ει, πίςῖς ἡμ: ζι' ὅν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιςεύων ὅτι ἴη-- 
ἢ σοῖς ὅν ὁ υἱὸς Φ Θεοί; οὗτας δ ν ὁ ὃ ἐλϑων δὲ ὑδδιτος ἡ καὶ αἧ-- 
"ΝΒ υἱ : ΠΣ ῈΣ, ἰησοις ὁ 0 Χραςορ: ὡγ ἂν τῷ Ὁ ὑσδδιτι μόνον, ΣᾺ ἐ ̓  τυ Ὁ ὕσδδι-- 

ἱ καὶ τῷ αἵμαπ' Ὁ ̓ς πνέυμα ΠΟ μδρτυροιί, ὦ ὅτι Τὸ πινεῦ-- 
νρεζθμα, μὰ ὄξδιν ἡ ἥ δλήϑγα. ὁπι εὶς εἰ εἰσιν οἱ ἱ μδρτυρομυτερ. ἐν Τί Ὁ ἐρανῳ", 
Ἰρς  Ὲ πατήρ, ὁ λόλος, χα “ὃ ἅγιον πνεῦμα" ̓  5791 οἱ Ῥδρ ἐν εἰσιυα 

Τρεῖς εἰσιν οἱ ἱ μδρτυροιώτες ἐ ἐν τῇ γῆ." ὁ πνώμα, Ὁ Ὁ ὕδωρ, καὶ 
ὃ αἷμα; Ω Φ τρεῖς εἰς δ ἐν εἰσι. Εἰ πίω μὔοτυρ αν ἕξ οὐϑραί- 
“τῶν λαμξανομδν, ἥ  μδρτυρία 5 ΠἰΘεοδ μείζων ὕξην, ὅτι αὕτη 

4 ὅπ. δε ὄξινὴ ἡ μδρτυρία ϑ 5 Θεοό [εὐ με μδρτύρηκε: δὰ ὅ ξ ἠοδ αὐξ' 
᾿βοεοῦ. α. ᾿ὸ πισεύων εἰς ζ υο υον Τῷ Ὁ Θεού, ἐχέ τίω μδρτυρῥαν᾽ ἐν ἑαυτῶ" 

γπίήφι μα, ὃ μυὴ πιςεύων τῷ Ὁ Θεῴ͵ ψούρην πεποίηκεν αὐτὸν. ὅτι ου πε σευ 
γεν εἰς πίω μδρτυρίαι μὺ μεμδρτύρηεν ὁ ὃ Θεὸς τ Ὁ ὑοῦ 
αὐθ' χοὶ αὗτη δὴν ἡ ̓  μϑρτυρία, ὃ ΟΤΙ ζωίω αἰώνιον ἐδῶκεν ἡ ἡμιν 

᾿βθωδια ὁ Θεὸς, (ἢ αὕτη ἡ ζωη ἐν πὸ Ὁ ὑῳ ἀμ ὅζην." ὃ ἔχων᾽ τὸν ον, ἐχά 
χίωυ ζωίμυ" ὃ μη ἔγων τὸν ον ὅ 5 Θεοό, τίω ζωίωυ ἕως ἀκ ἔγά. Το)-- 

ἐὐμῶν, γα ἐς ίᾳ ἔγραψα ὑμὰν Ὅς πιςεύοισιν εἰς τὸ ὄνομα “" ἡοί ᾧ Θεοό, ἵνα 
πὰ εἰζητε ὅτι ζωΐευ ἐχέτε αἰώνιον, καὶ ἵνα πιςεύητε εἰς δ ὄνομα ( 
νένῶ ἡοῦ Θεοόύ (ὦ αὑτη ἄξὴν παρβῥησια ἱ [εὺ ἔν χσϑὸς αὐτὸν, 

ὅτι ἐαγῖι αἰτω θα κῃ Ω ϑέλημα αὐ πα, ἀκούει ὑμὴν: ὦ ἐὼν οἱ- 

δὲ δου ὅτι ἀκούει ἡ μὴμ ὃ δ ατωμβθα,. ἀδαμὸ ὃ Ἢ ἐγομδυ ᾷ 

Ὁ αἰτήματα ἃ ἡτήκαμδ που αὐτῷ. ἕανῆες ἰδὲ τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ ἀμδίς πωύοντα ἁμδρτίαν μι τϑὸς ϑαναντον , αἰτήσᾳ, καὶ 
δωσή οἰυπτὸ ζω Ὅις ὡμδρταϑοισι μή πέος ϑανασον. ἔς!ν ἀ- 

μἴῶπα (πε ς ϑάνα Ὅν, ου ̓ δὰ ἐ ἐκείνης λέγω α ἐρῳτήσῃ. πα-- 

σῶὼ ἀδεκέα ἁμΐζοτια ὁ δ ξ Ὁ ἐείν ὡμβῶπα ου χσϑὸς Θάνατον ᾿ Ο᾽.- 

1.111, 

Ματῇ, ὰ.Δ 

Κορ... 

Β 
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ι8 ἘΠΙΣΤ. ἰΩΑΝΝΟΥ Α. 
δα μδυ ὅτι παὶ ὁ γεγβωνημῆμος ὡκ Τῷ Θεοό οὐχ ἀμδλοτανειδλλ᾽ 
ὁ γϑυνηϑεὶς ὡκ ποῦ Θεοί τηρεὶ ἑαυτὸν, καῇ ὁ πονηρὸς ἐχ ἅππεται 
αὐτῷ. Οἴδσωμδυ ὅτι ἐκ 4: Θεού ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἂν τῷ 

Αὐλκή ἢ πονηρῷ κεῖται" 7 οἰδδεμδυ δὲ᾽ ὅτι ὃ ἡος ἢ" Θεού ἥκει, “καὶ δέδω- 

καν ἡ μὰν διάνοιαν ἵνα, γινώσκω μδυ (Ὁ ἀληϑινόν." Καὶ ἐσμεν ὧν 

τῷ ἀληϑινᾷ ον τῷ ἡ ἀμλῷ Ἰησοῦ Χραςω οοὗτος ὅν ὁ ἐἰληϑι- 

γὸς Θεὸς, Κο ἡ ζωὴ αἰώνιος. τοκνίω,, ̓ Φυλοίξατε ὁ ἑαυτοις ὦ- 
πὸ ηὴμ εἰδώλων. ἀμίω. 

ἡ 3 ) λ { 9 Ι 3 ] ΞΟ 

ἵωάνγου ὦ ιςολὴ και ολιη ζοχαδ 1) ἐγραφῷη ον σίλϑθίς σοΓ . 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΔΕΥΤΈΡΑΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΤῸ ὡγίου Ιωαΐγου ζο ϑεολθηϑυ. 

ΟΡ ΓΣΕΣΘΑΎΤΗΝ ὁ ωρεσξύπερος ρα κυῤίαᾳ χαὴ ζοις πέκγοις αὐτὴ. καὶ δὲ 

7 ᾿ “οόφασις τὴς ἔχιςολῆς ἀὗτη. ὁρωνζα τέκνα, αὐτῆς καλαΐς δαςρεφό- 

ς αϑμα, εν πῇ πιςῳ, χαὶ πογλοιὰ σπλια)οὺς αἰξεερχονϑύοις, χαὶ λεορνζῷς μὴ 
δ᾽ τω πϑροισίαν τῷὸ Χοιςο ἐὺ (ρκὶ,γραφᾳ τίοὐ ᾿ἐχτςολζου. ὦ ποῖον 

Ὁ )Ξλ6- κϑὺ Ὁσποδέχεται αὑτῆς ζαὶ πέκγα. εἶτα δὲ δοίσκων μὴ νεώτερον 61) ὦ κα 
ἡμαξς μὼςή σμον, πῶρωνᾷ πάλιν αἰϑὶ οἰγώγτης, χρὴ ἵγα. μκείνωσιν εἰν τῇ δεδωγη τὴ τραι δοθείσῃ 

αὐτοῖς. χαὴ λοιπὸν δεδουσκᾳ δ πη ριςον ἐϊ) ὧν λέοντα μὴ ὦ (κὶ ἐληλυϑόγαι ὧν Χριςόν. 
κο  ουγ[ἐχλά δὲ ὥστε ἴους ζοιϑγους μὴ δέχεοϑαι τίνα. εἰς οἰκίαν, μηδὲ λέγειν Ὅς ζοιουτοις, γα- 
ρέν. καὶ οὕτως πελ4οῖ τέως ὁχιφολίωυ. β 

κεφαάλαϊα ΤΕ ΣΑΥΤΕΗ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΔΛ ΗΣ. 
Ι ὶ » δε τ ἵν 3 »}» 4 . α' Μετὰ τὸ οδϑοιμίον αὐθα ὀρϑο δίου ἐν ἀγάπῃ Θεοίΐ διὰ πι-- εἰσοικί ζειν ἢ χοιρετίζειν ἐφ αἰμδοτίᾳ. Ἐπαγζελία παροισίας Ζ ᾿ Φ 9 ! Β “-ἰ-ς ᾽ » Ὁ» ᾿ ι 3 ἥ σεως, δυσεξ οἱἷς ,αμμεταϑετου. ΕἾ ᾧ,(ὗπ οὐ δεῖ αἱρετικὸν ἀυτὲ ἐπ᾿ ἐλπίδι πσδὸς ὠφέλειαν. 

. 

7 ξ οἱσδὰ «4.2 

κω ) 

Θεον, οἹ .ε, 
“ὦ 

δ 

Μου. ια 
« ᾿ 

8 εαυτα. ε.8.; 
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νι ͵ 

χαϑως ἠκού(- 
ϑ»Λ0ημ Ὁ ᾽ 

“- απ δρχης ον 

αὐτή. οἡ.ἐ.! 

4« ν») . ε 

Εἰ ἅς οὐχ 6- 

μοληγε Τησούῦ 

Χραςὸν ὧν σὸρ-- 

εἰργαστκοϑε ἐλ 
) Ἁ ! 

λᾶ μέοϑον πλη-- 

Ρ" ἀπολάξητε. 

σὴ. ε.,.1ὦ 

ζ ͵ “΄ γδγε- 

γέοϑωι Ὡδϑς. 
οἢ.ε.! 

6 ὑμ. “ογ.}.. 

Ϊ ζ “Ἂς 

Α , 4 : Ζ»; ΞΘ Ὡς 27; ὙΡΤΕΧΣ 

Ι δ ( Ὶ» ΞΕ ΐ ᾿ " : δὺ Ῥχοχς (ΠΝ ἊΨ ,} ΘΝ 
Ἑω 72 “ιν, ἸοΣξΑ ΔῈ. ἐδ ϑς - 6 

2.ΖΞΞ3) 523,» : ἴε πα ος Ξ ΖΕ ΘΖ ῈΞ 225. πῶ 

ἐπε εχ... ἰσρολμυνζι νι: ΔΕΥ- 

ΤΕΡΑ. 

πρν ΠΡΕΣΒΥ͂ΤΕΡ 355 Ἐκλεκτῇ κυρίᾳ, καὶ 
ΝΗ, οἷς τέκνοις αὐτῆς, οι ἐγω ἄγαπω ων αὐληδείᾳ "Ἢ 

λέος. ἐγ ὑπα τὐτέδια χ) δε Κυρίου (λῶν 

σοῦ τῇ τε ἡού 5 ποῖος, ον οὐληϑείᾳ Κρ ἀγαίπη. Ἐχερίω λίαν 

δτι εὕρηκα ὠκ τὴμ τέκνων (ου αὐϑιπατοιζπαρ ὡν δληϑείᾳ καϑῶς Β 

ἐντολίμω ἐλαξομὸ αὖρα ὥ παϑός. Καὶ γι ἐρφοτω σε κω- 

ολα, οὐχ ὡς ᾿ντολίιυ, “ράφὼ Ὅι καινίευ λα ἰωὐ᾽ ἐ Ἶ χομδρ᾽ 

απ ἐΦρχης, ἵνα, ἌΘΩΝ ΙΝ δλήλοιρ' κ αὖτ ὅ1)ν ἡ ῃ ἀγαπι, Τω.ι..8 

ἵνα, αἰξιπατώιδυ καὶ Ἂ ταῦ ὄντολας αὐτῷ. αὕτη δξὴν ἡ᾽ Ἴ ὀντολή, 

καϑως ἠκούσοι αἰπ' ̓  Φρχῆς, ἵγα ἐν αὐτῇ ̓«ἰϑαπατήτε" ὅτι πολλοὶ 
πλάνοι εἰσηλϑον ἐς οὸν κόσγμον, οἱ μὴ ὁμολογρίάτες ἰησοιῶ Χρι- ΓΤ 

σον ὀρχό μῶμον ἐ ἐν σαυρκὶ᾿" ̓ϑτὸς ὅν ὁ Ἴλᾶνος Κα ὸ ἀὐήχξιςος. 

βλίπετε ἑαυτοις, ἵγα μή ̓κτολέσωμδυ ἃ ῶ εἰργασοιμθα, δλλὰ 

λ μέοϑον πλήρη Σπολαξωμδυ᾽. πὰς 0 ὁ φραβαινῶν κα ἘΠ μὴ , μδρων 

ἐν τή ἢ διόδχη Τὰ ᾿ Χραρο, Θεὸν ΡΝ ἐγ ὁ μῆϑων ἐ ἐν Τῇ ἢ διδαη ἢ, Π’ 

Χοιτοδ, δῇ δὰ κ τὸν πατέροι Καὶ 7: ὑὸν ἐχά: Ἐἰκρὶ ἀξ ιτ ον χσϑὸς 

ὑμαρ, καὶ ἡ ταῦ τίω τίωω διδαχίευ ἐφέρει, μη ̓λαιμιβανέτε Ὥς Δ Ρωῤβα 

τὸν εἰς οἰκίαν ὦ χαιρῳ ἀἰπιὶ μὴ λέγετε 0 γ)Ὁ λέγων αὐτῷ χα!-- 

μεν, κοιγωνᾷ (εὶς ἐ ἐρ29,9 οἰμὰῳ ὁ Οἷς πονηροῖς. . Πολλὰ χων ὑμῖν 
γράφειν, ἐκήἠξουληϑέω διὰ λάρτου γ) ἡ μδηανος"" λα ἐλπίζω 

“ θεῖν χσοὺς ὑμαξ, "ὴ σόμα χϑϑς τὐμα λαλῆσαι, ἢ ἵγα ἡ χαρὰ 

ἡμὴ" ἥ Ὁ πεπληιρονμῆμ. ̓ Αασαξται σε τέκνα τῆς ἀδελῷης 

(ου τῆς Εκλεκτῆς. ἀμίω. 

ἡ 3 ι ἤ 3 { ῃ τ ἘΞΞ 

ἰωάννου ο)Ζιςολη δευτεροι ἐγθωφη ὧν εἴχοις Δ. 

- " ᾿ ᾿ 

χὰ αὐὐδοὶδ 



ἴχὸ 

ὙΠΟΘΕΈΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤῊΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚῊΣ 
Ἐχιςολῆς τῷ αἴ γίου Ιωαΐνου δποςύρλου τῷ ϑρολόορυ. 

ΞΘ Ξ Σ ΤΙΝ ἡ Ὡποολὴ αϑ) Φιλοξονίας. χαὶ ποσίτον δὲ ̓δἰποδέχεται ὧν 
τος Γαῖον ,Αἱρπτυρούεϑρον τὔθα πότων ἔχ: Φιλοξονίᾳ, χαὴ χοφοτρέπει τῇ 

τῷ ἊΝ αυτή , «αδοϑέσῳ ἐ ΜΗ μέγφν, χαὶ προπέμπειν χ ἜΤ κὸν ζοις εἰδελφοις. 
Δα: 

(κὰ ΕΝ ΔΆ πάλι πε αὐτεῖ μϑὺ τοὺ πσϑοσφοραν Ἰχποδέχεται αἹτίανται δὲ Διοτρεφῆ, 
᾿Ξ τεσ ξέξᾳ ὡς μήτε αἰνηδν πϑῬέχοντα ζοις «Ἴωχοῖς, δλλ ἃ Ὁ κώω λύοντα ἴοι ἀδοις, 
χϑὶ πολλαὶ φλυαρφιοῦτα ει δὲ Φριουτοις λέγει ιροχείοις “ἢ τῇ τῆς ὀδη)είας, χρὴ μὴ ἰδὲ. 

γα ὧν Θ εὐν. Δημίτοκον δὲ σεἐυίςησι λὐρπυρών αὐτῷ (ὰ κοχλίαι. 

κεῷ ΑἸ ΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΑΔΥΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΕΗ͂Σ. 

α΄ Ευχή ὙΠ τελειώσεως καὶ δ δριείας ἐφ᾽ ὁμολογίᾳ φιλοξενίας καλλισα. Περὶ ἀφίξεως ἀυτεῖ πρὸς αὐτοις ἐπ᾽ ὠφε- 

ἢ ἀδελφῶν διαὶ Χριςον. ἘΕὟ ᾧ Πεεὶ ἃ Διοῦ ῥεφοῖς φαὺ- λεία ἐν ἄχ. 

λότητος ἢ μι(ἀσελφίας. ΤΈερὰ Δηῤνησει ου νᾧ μιρτυρέίτι ἃ 

3. (4 

. 

“ 
κ “4 

ΞΚΩΣ τῷ ἢ ἰ ΕΣ Β Υ ΤΕΡΟΣ Γαΐῳ πὸ ἀγαπητῷ, ὃν 
ἧ ̓ς ὰ Ἣ ἐγω ἀγαπω ον δληϑείᾳ. Αγαπητε, τι πούτων 

ὅν) Δ εὐχομια! σέ θ)οδουδχ νὰ γ) ὑγιαινάν, καϑτὼς εὐοδου-- 
Νὴ Γχὶ , 

ον «9 72) ταὶ (ρου ἡ ἰ ψυχ. ἐχαέρίω" ἊΣ λίαν ἐργομδυων 

ἀδελφων,ὴ μδρτυροιιυτῶν (ρυ τῇ Τῇ δληϑείᾳ καϑῶὼς συ ον δλη- 

Β ϑείᾳ φΈκπατεις. μειζοτέραν" Ούτων ἐκ ἐχω᾽ χαρῶν᾽, α ἀ- 
κούω αὶ ἐ ἐμα τέχνα ὧν δληϑείᾳ τὐἰξαπαγθίυτα. Αγαπήτε, πιςον 
ποιεῖς ὃ ἐαν ἐργαισν εἰς ζι ἀδελφοιᾷ κὶ Ἢ εἰς ζι ξένοις, ἐμόν τυ 
ρήσων (ου τῇ τῇ ἀγαπη ὄνωπιον ὑκκλησίαρ᾽ οι καλῶς ποιήσης᾽ 
τερπέμυψᾶς ἀξίως Φ Θεοό: ̓ὐποτρ γ Π' ὀνόματος ̓όξηλϑον, 
μηδὲν" λαμ ανοντερ᾽ Στὸ ἢ, ̓ἐθνώ ν᾿ ἡ μεις οι ὁ ὀφεϊλομδρ ἐ ἀ- 

Γ πολοιμρανήν Ὁ ζιυς  Οιουτοις, ἦα (ψερχοὶ γνώμεϑα' ΤῊ ἢ δληϑείᾳ. 

Ὄρρανα ης ὠκκλησίᾳ:" ΣᾺ ὃ Φιλοσοφατεύων αὐ η Διο σρεφης ἧ 
ὅκ ὀλιδεχῷ ἡ ἡμαζ' 2. διαὶ ζῦτο ἐὰν ἤϑω, υὐτουμνήσιω ἀυ ἴα ἐργῶ 
οἷ ποιεὶ ,λόγρις πονηροῖς Φλυαρῶν ἡμαξ' καὶ μη ̓ ϑρκούμδμ(Θ» 
ὄχι τούτοις. οὗτε αὐτὸς ὀιδέχεται οι ἀδελφοιὶ οι ἦ ἜΣ 

Ν ἢ. 

Ι ζυτπς. ε 

2 Ἄρη “2 

2 ποιέ!ς. 1. 

ἢ ἀντί. α.ἰαὖ 

4 λαῦοντες. ε.: 
; ἐϑνέχῴον. 

ὅ τῆς διηϑείας. 

σ] Ια 
γἔγαψάπ 
ἥ. . 

8 ὅχιδεχομα- 

γοί(. ει 

γγ π ττον---τ-------.-....... .... 

ἐῸΡΎΨΊΣΡν, ἈΠ ὙΦ Ν ΧΡΉ ὙΨΌΣ 

ΝΕ ἬΈΈΞΞΞΞΞΞ-Ξ:-Ξ Ξ 



-ττι-- 

9 οἰ δὲ. σὴ] «:..] 

α᾽ 

ἢ 

β 

ἰΩΑΝΝΟΥ ἔπιΙΣΤτ.Γ. 171 
λομδθοις κωλύει, χα ὧκ τὴς ὀκκληδιας ὀμιβαλλει. ̓ Αγαπητὲ, 

μη μιμοῦ καλὸν, δλλὰ τ ἀγαϑον. 0 ὁ ἀγαιϑοποιῶν ὡμ Θεοῦ Δ 

δξην" ὁ ὃ κακοποιῶν “χ ἑώροικε ̓  Θεὸν. Δημηζθίῳ μεμῦγτυ- β 

ρητω σὺ παντῶν. ἘΠ ισσ' αὐτῆς τῆς δληϑείαρ καὶ ἡμεῖς δὲ 
μδρτυρουμὸμ, καὶ ὁ δἰδῶωτε ὅτι ἡ ἱ μδρτυρία ἡμῆμδληϑηςι ὅζη. 

Πολλὰ εἶχον γράφειν, Σλλ οὐϑέλω δια μδλανος καὶ καλοίμου. 

(οι γράψαι ἐλπίζω δὲ φλϑέως ἰδῶν σε ἐξ καὶ φομα χοδθς κύμα 

λοιλήσομδι. Εἰρίωυη (ι ἀασαίζονται σᾷ Οἱ φίλοι. μῦθον ζις ’ 

Φίλοις Κοιτ' ὄνομα. 

Ἰωάννου ὦ χιςολὴ καϑολυυὴ χϑάτη οἰ γων λρΡ ὃ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣΊΙΟΥΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΠΣ 

Ἐχ:ςολῆς. 

ζ ΚΞΝ ΑΥ̓ΤῊΝ ἢ ἔχιςολίω γφαφῳ Οἷς ἤδη πιςευσασιν.ἣ ἢ πσοόφασις 

ΤΣ ΤΩΝ αὗπῃ. πὴ φσελθυτῶν πίναϊν χοὴ δὲ δι σκόντων ἀδιάφορον τίω αἱ αἶν- 

ΝῊ ὯΝ παν » ἢ ὁ Ξϑρνουρδύων δ᾽ Κύρμων, δῥαΐκην ἔ » γα αι χρὴ ἀσφαλίσαι- 

᾿Ξ τ οϑει ζουὶ ἀδελφοις. κϑὴ προότον μδὸ «ἰϑακαλέ ἰὐθες αἰ γωγίζεοϊ χαὶ 
τον δ ἐμμένᾳν τῇ τὴν α δοϑείσῃ ἀὐθις πίφφ" ὀπειτο ποχηρυ Ἢ 4 ἴους ἰοιούτους ὡς 
“σλαϑοις. γἡ τα τον μηδεμίαν αἀὐθες ἔχήν χοινωγίαν αϑόϑς ζουῤζοιουτοις, εἰδυζρρ ὁτὶ οἷν 

Ὥρχεῖ ὧ κλπ αι μόνον, ἐαὴ μυὴ τὼ ὠξίως τὐξεπατήσω δι τῇ τὴς κλώσεως" τὰ ὸ γὺ σὲ ὧν πέ9- 

τερον! ΔοτΟΙ ὀξαγαγωι ἐξ Αἰγυσουὸ ὁ Κύριος ὦ μή ἐμμείνανται τή ἡ πίῃ, αἰ πω λεσε" ἢ ἀξ! 

γέλων δὲ μὴ ̓ τυρησόμτων τίωὼ ἰδίαν ζαξιν, ςέκ ἐφείσειτο. δὲὶ δίζυ δὀἰστὸ Τὴν ζοιουτων λῤαγω- 

ρᾷν' κα Ὁ ΣΡ Μιχαὴλ. 0 ὁ Θρχαιίελος οὐγ ὑπήνείκε βλασφημίαν τῷ διαιξὀλου.ἔσεοϑαι γρίω 

τίω ἐγίν: αὐτῶν, ὡς Σ᾿ οδὸ μον, διδεουσκ. εἶτα περωνεῖ εἰς ζᾳ ἤδη,ὺ ἐπόυξα μδμος αὔ-- 

πὸὶς βεβαιότητα “ὃ πίφεως χουδοὺ Κυρίου, τελῴοι τίοὐ ὁχιςολίωυ. 

!] 

κεφάλαια ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΑ ἘΞ 
ἔχοντα συοδυγαιρεσιν. 

Περὶ φξϑσοχις τὴς εἰς Χοιρον πίφεως δα, τί ἐπανάφτισιν δοκίας. 

ὮΡ ἀσεθῶν καὶ ἀσελγὼν αὐδρών- Εν ᾧ ΤΈρά μελλούσης Περὰ ἀσφαλείας αὐτῶν ὦ ἥ πίη, συμιπαϑείας τε ᾧ φειδοῖ 

αὐτῶν κολάσεως καϑ» ὁμοίωσιν “δ, πάλαι ἁμδροτω λῶν τε ἐς ἃ πλησίον, δὶ σωτηείᾳι καὶ ἁγιασμῷ. 

᾿ς χαὶ πονηρῶν. Εὐχὴ ὑπ αὐτῶν εἰς οἱγικ σμαὶν καὶ παῤῥησίαν κριϑαραὴ σιὼ κα 

Ταλανισμὸς αὐτῶν ὅδ! τῇ πλαϑῃ " ἡ δυοσεξ εἰα καὶ ἀσελγείᾳ κα δοξολογίᾳ Θεοί. 

βλασφημίᾳ ᾧ δ)ηπλάςω ὑχοκρίσᾳ τῆς εἰς ἀπώτίω δωρο- 

τ 
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Ἐ 
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Δ 
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ΠΥ Σ τὸ ΧῊ ΤΟΥ ΤΟΥΔῚ 25: 

ΘΟΛΙΚΗ. 

-Ξ-οῖς.ι Ο ΥΔΑΣ ἰησού Χραςοΐ δοῦλος, ἀ- 

σΧΨΟΣ δελφος δὲ ἰακωξου οὍοις ον Θεὰ πω- 

τὰ ἡγιασμένοις, κοί ἰησοῦ Χραρω τε- 

ταδες τηρημλυοις κλήτοῖς" ἔλέος ὑμῶν Καὶ εἰ εἰρή-- 

δες ὰ .5 )η καὶ οἰγαπη πληθωυϑείῃ. Αγαπητοὶ, 

ἀπ Ὕ, πᾶσον απουδύω ποιουμῆρος γράφει υ- 

ἣς σδὰκὶ τῷ- μὲν δὰ τῆς κοινῆς σωτηρίας. ἀνώξωην ὁ 

ἕαον γράψαι ὑμῶν, ΩΝ ἐπονγωνίζες Τῇ ἢ ἀταξ ὥρα- 

δοϑείσηζοις ἃ ἁγίοις πίςφ"  πουρεισέδυ σευ γαρ ἄνες ς ἀύϑοθοποι Ὧ) 

ποόλαι χυθογέ 2ραμμένοι εἰς Ὅυτο "Ὁ κρίμα, ἄσεβεις, τίου τοῦ 
Θεού ἡ ᾿ μὴ. χὰ 'δαν μετατιϑέντες εἰς ἀσόλγῥαν, κρη ἐν ̓μόνον 

δεασοτίωυ δω καὶ Κύοκον ἐμὴυ ἴησου ΧΟκςον ργούμε- 

νοι. Αὑπσυμνησοι δὲ ὑ "μίας ς βούλομαι, ̓εἰδὸ ὭΣ ὑμέδς ᾿ἀπαξ ὥυτ, 

ὅτι ὃ Κύριος λοριον᾽ ὧκ γῆς Αἰγυπῆου σώσας, “ὃ δεύτερον (ἄν: 

μή πισεύσεινταρ ἀπωλέσεν' ̓ἀπύλοις τε Ὅι μη τηρήσαιντας τίω 
ἑαυτῶν ϑρχίω, δλλὰ Σπολιπόνταις Ὁ 5 ἰδίον οἰκητήριον, εἰς κρίς 
σιν μεγαλης μέ ρας, δεσμοῖς ἀϊδίοις ̓ σὸ ὁ δϑφ ΟΥ̓ τετὴ ΡΣ ὡς 

ὩΣ ὀδομια κα ω Γόμοῤῥα, Ὁ ὮΝ “θὰ αὐταῖς πόλεις τὸν ὀμϑιον ζυ- 

τοῖς ὅϑπον ὀκπορνδυσασοι, Ρ ἀπελϑουσαι ὀπίσω σουρκὸς ἐτέ- 
ρας, ασοϑκειν. δείγμμα, πυρὸς αἸωνίᾳ δίνην ὑ ὑπεχουσει. -Ομοίως 
μδρτοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζομδυοι σορκα μὴ μιαίνοισί, κυφλο- 
τῆτα 5  ἀϑετοῖσι ,δοξας ὃ ϑ βλασφημουσιν. ὁ 0 ὃ 'Μιχαΐλ ὁ ὃρ-- 
γάήελος ὃ ὅτε Τῷ διαβόλῳ διακρινόμδμος διελέγετο δὰ τοῦ 
ἡμωσίως σώματος, ὑ" ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενείκειν βλασφη- 
μίας, δλλ ὁ πεν, ̓Ἐπιτιμυήσαι Ὅι Κύρμος. Οὗτοι: ο ὅσα μὲν ἐκ οἷ-- 
δδσι, βλοισφημοῦσιν" ὃ Οσδὲ ̓  Φισικῶς ὡς ἀά ῶ λθγο ζῶα ὦ7:- 

1 ἡἠγαπηρδιοις. 
δὶ. 

"δ. εἰ 

0 Ὁ ἀν" μδδ,οΊ. 
ἐῶ 

’ 4 

2 μβονον Θεὸν ᾿ 

(ᾧ δεασοτίω πν 

Κύρκον. ἃ 

Ξφδυτας ταν, 
ὅτι Γησοιῷ «- 

ἷ΄αξ λαύν. εἰ 

᾽; Ὁδ' καὶ » δέ ὁ 

Θεὸς λαον. σὶ- 

Ιωῶ 

4 δχιϑιμυήσῃ. 
σα 

Ὁ ΜΘ» αι αι 

[ 
[ 

[ 

, 
ἰ 



«δδωχίαις. ε, 

ἢ ύμᾶν. α.ε.} 

ὁ αἰοαφερο- 
μῥδραι. ει 

7 ἀπαφράζογ- 
ί σὰ «1,4 

δ ἁγίων ἀγίε- 

λων αὐτῷ. [7 

Δ ει 

1 
λογων, 4. 1 

ἢ 1} ασεξείᾳ νὴ 
1} πὐοφνο- 
ἡλρτς 

γ 
--- 

9 ἐπ᾿ ἐστον 

λξύνου. σγ-α 
Ἂ κα], επὶ ἐ- 
δα του “ἤβχρο- 

γῶν. ε. 

το ἐλδύτονται. 

σἹ]. 6. 

ἢ ἑαυτοις. σὴ. 

ει ὦ 

Ἰ ατὶ 

12 ἐλέγχ τε 

διακρινομμέ-: 

γοῖς. οἡ.ε. 1 

Ν σγ.ε.1. τὰ 

᾿οιᾷ δὲ ἐλεῶτε 
ᾧ φόξζῳ. δ; 
ΕΝ 
» "ὧν οἱξ δὲ Ξ 

λέγχ ἔτε ἐν φό- 

ἕῳ, μισοωῦ τες. 

ιᾶ 

τς υμας. σἹ.Ε. 
μα 

ἀασίλοῖς. ἰὰ 
δεὰ 

“κα ὑ σοί 

Χριροῦ δ ᾧ Κυ- 

εἰς ἡιδ!. δ. 
δ πο9 πωυτὸς 

αἰ γος. “γ. 
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σαν"). ἐν Ουτοις φϑείρον.). Οὔαι αὐτοῖς, δ: Τῇ ἢ ὁδῷ ὅ: Π' “Καὶ Ε' 

ποράυϑηοῦ, καὶ Τῇ ἢ πλάνῃ φ ̓Βαλαάμ μιωϑοά ὀξεχύϑυος, καὶ 

Δύτιλογίᾳ 7 “Κορέ ἀπώλοντο... οὗτοί εἰσιν ον τως ᾿ἀγώπαις 

ὁμῦυ, απτλοὶ δες, σζιυόνω χούμδροι, ̓ άφόζως ἡ ἑαυτοιὶ ποιμμαῖ-- 

γοντες " νεφέλαι ἀνοδρον αὑτὸ ἀνέμων ̓ αξιφερομδναι Ἶ δὲν- 

ὅρα Φϑινοπώρανά, ἄκαρπα, δὲς Σστοδανόντα. ὀκραζωϑεντα: 

ΜΝ ἀλξια ϑα λοίασις ; ̓ ἐπαφοάζοντο ταῦ ἑαυτῶν ν αἰοα'- 

ας, οαἰςέρες πλάνηται, οἰς ὃ ὦφος Τῷ σκότοις εἰς ῳ αἰωνα Ὅς 

τήρηται.Ἢ τυερεζφήτευσε: δ "ἢ  Ούτοις ἕξ δδμος: Στὸ Αδαμ ἕνω ὡ χ, 

λέγων, Ἰδοὺ ἤλϑε Κύριος ον μυφκασιν ἄγίαις αὐτοί. ποιήσοι! 

κρίσιν Ω παντων . ἴοι ) ὀξελέγξαι πούταις (ὅν ΣῊ ὁ" αὐτῶν. 

ὁ παντων τ αὶ ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσεξησαιν, ῷ αϑὸὰ 
ποτῶν Τὴυ σκαληρ εἶν" ὧν ἐλοίλησων κῶν Ὁ ἀμδρτωλοι εὖ-- 

σεθεῖς. οὗτοί εἰσι ὁνίδρω μεμ άμμοιροι, Ὡλ τας " Ζιϑυμίας 

αὐτῶν πορόυο μδροι," ὩΣ 'τῦμα αὐτῶν λοίλει ! ὑπεροίκα, νῶυ-- 

μα ἡ» ταῦ τϑόσωπα, ὠφελείας χάδν. ὑμεῖς δὲ ἁ ὠλάδυν 

τοὶ ὑνηϑητε ὧν ῥημάτων ποεϑάρημδυων ὑπὸ Ἰὼν “λτορὸ- 

19 Τῷ Κυόου ἡμὴ ἰησοδ Χοκςού, ὃ 0Τί “ἔλεον ὑμῖν ὅτι ἐν ἐ- 

τῶ χρόνῳ “ἔσονται ἐμυποικται, Χ τὶ τοῖς ἑαυτῶν ὠσιϑυμίας 
πορόυόμδυοι τὴμ ἀσεβειῶν. οὗτοί εἰσιν ο ὐποδιοράζοντες, ἵψω- 

χρχοὶ, πγόνμα μή ἔλθντες. Ὑμεις: Ὁ, ἀγαπηρὶ, Τῇ «γιωτατι - 

μὼν πίς ἐποικοδομιοιυτες ὁ ἑαυτοις, ἐν νά δῇ ὰ ἁγίῳ προσευ- 
χϑμροι, ἡ ἑαυτοις ον ἀγάπη Θεοῦ τηρήσοιτε, τὐέϑσδεχο μδροι ὃ ἰὴ 

ἐλέος Τῷ Κυδίου ἡμὴ ἰησυδ Χοκεού, εἰς ζωίω αἰωνιον' Ἂ οιΐ 

μὴμ᾿ ἐλεεῖτε διακρινομδιυοι, οὐξ "δὲ ἐν Φόδῳ σου ζέτε, ὧκ πὸς 

ρὸς ὡρπώζοντες͵" μισοιιυτες ὦ τὸν Στ τὴς σονρκὸς ἐασιλώμε- 

μαιν γάττ ὑάτα τῷ δε  διωαμδθῳ φυλαίξαν᾽ αὐτοῖς ̓ἀπῆα!- 

κοῖς, Κα" φήσει! κατενώπιον δόξης αὐτοῦ ἀμιώμοις ον αγαλ 

λιᾶσᾷ, μόνῳ οφῳ᾿ Θεῷ σίοτῆθα ἡμμ" δυξα νὴ μεγαλωσύ- 

γη κράτος γ,  ὠξοισία,᾿" ὰ γι κ φς παύτας Ὧι; αἰῶνας. Αμίω. 

ι ᾿ Ι ἘΞ 
Ἐπιςολὴ ΤΟ" σίγων οὔ. 

«ς 

Τιν.ο.Β 

Αἰο.θ.κβ.Δ 

β.πετ.β.Γ 

Αἰραθ.ις.Α 

Αἰσυκια.Α 

Μωύσεως 

δποκρύφυ. 

Ὑδις 

α.Τικι.ο.Α 

βιἅκ.γ.Α 

β.πεΐ.γ.Α 



ΡΟΝ Α  ψτςΣ ΣΝ οὐ ἢ 

Π ΘΕΟΛΟΓΌΟΎ: 

ὙΕΥ 9)ΠῸ ΚΑ ΛΎΨΙΣ ἱἰησοό Χοε- 
ἣ - ἜΞν οὐ. [εὖ ἔδωκεν οἰμπτὸ ὁ ὸ Θεὸς. δεῖξαι τοῖς 
ΟΙ δούλοις αὐὴ! ἃ δὲὶ Τνέθαι ν αχή καὶ 

ΤΩ; ἐσήμανεν ἀπορείλας δια ΤὉ Ὁ αἰ οὐ αὐ-- 

Δ ἊΣ Ὦ τοῦ τῷ δούλῳ αὐτῷ Τωᾶυνη, ὃς να - τὰ 

ΟΣ Ὧ λόφον Τα ἡ: Θεοῦ χα! τίωυ  εἴϑτυ- 

τ ολαν ἰησοῦ ΧΕ κοῦ, ὃ μὴ τὰ Ὦ ἜΙΝδΟΝ Δ ΌΡ:- ς ἜΡΜΕ 

κάρμος ς ὁ ἀὐαγινώσκων. Ω ῷ ἀκούοντες (ὗν ̓λθυρις Φ τξ9- ΤΕΡΗΝ
 

Φ: "τείας ΟΣ τηροιευτες ᾷ. -Ψ αὐτῇ γεγραμμένα: Ο Ὁ» καιρὸς ἀν τς 

ἐπί. [ωαννης τ: ἑηῖα ὁ ὀπκκλησίαης τοῖς ον; ΤῊ ἢ Ασία" χάξιξ 

Ἐξοο).γ.Δ ὑμῖν κ' ἐρίων ἸΧτὸ τὰ τ Ὁ ὧν Ὁ 0 ὙΠ καὶ Ο ἐρχόμδυ 6», καὶ Ὁ ον προ ωρ 

τὴν ἐπ! πνώματων͵ ἃ ὅξιν ἐνώπιον Τῷ ϑθθνου αὐτοῦ, ΓΖ) ζω 

ψάν.πη.Ζ Τησού Χραςού," 0 ̓μδρτυς ὁ 0 πίσος, Ἢ ὃ ̓πϑροτότοκος ὡκ γεκρῶν, 
Κολοσοα. Γ᾽ 

ΣΝ Β Ὥ ὃ ἄρχων ἫΝ βασιλέων τὴ πῆς γ)]ς" τῷ "ἀγαπήσοινπι ἡμᾶς, Κα] 2 ἀγαπῶν. {ε 

πα νόν λούσουνε ἡ ἡγδε Ὁ Ἔστὸ  τὴβ ἁμδργοῶν ἡ ἡμῶν ον τῷ αἵματι, αὐτοῦ, 
α.πετα. Δ 

α.ἰω. ὦ Τ "ὦ ἐποίησεν ἡμας βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς “τυ Ὁ Θεῷ κὸ παι αὐ 718" :θα ληοηΣ 

α.Πετ.β.} ἱερεῖς. ἄοἱ 

εἰυπὸ ἡ δόξα Καὶ ̓  κράτος εἰς (ὅσ αἰῶνας ὧν αἰώνων. ἀμίω. 
Ἡσαΐϊν γ. : 
ὌΛΗΝ Ἴδου: ἐρχέται μ᾽ ́ νεφελῶν, Ω ὀψεται αὐτὸν πος ὀφϑαλ- 

" 

ἄμε ὶ ἰουδὰ Τ' : μοςρὸ “δενες, αὐτὸν ὀἰξουέντεσαν, κα κὸ ἀρὰ “ αὐτὸν πα-- 
Ζα»»».1β, Τ' 

Κεφ. κα.Β. ἡ αἹ ΕἸ (ἡ γης. να! ἀμέω." ἔγω εἰμι Ω Ακαὶ τὸ () . δρ- 

ἄχβι χἢ χα τέλος, λέγ ὁ 0 Κύξος," ὃ ων Και ὃ κα ὁ 0 ἔργο από "δ Θεῦς, αν 

ποιντοκράτῶωρ. γὼ [Ἰωάννης ὁ 0 χα ̓ άδελφος ὑμὴμ, Ὄ ἰσυΐκοι-- βθ Ὁ 

γωνορ; ἐν Τῇ ἢ θλίλψα Ὄ ων Τη ἢ βασιλείᾳ, δι υπσομονῃ Ἰησοῦ Χοα- ιπ.|ς 

τ ἐν Χριφῷ ἔη- 
τοῦ ,ἐβυόμίω ων τῇ γήσω Τῇ ἢ καλουμδύν Πάτμω, διὰ ἃ 7 λόφον σού. αὐε 

ὝΕΣ ε διὰ χἰωὼ μδρτυρίαν ἰησοΐ Χοιροό: ἔβυομίω. οΨ 

σνϑυμαπ! Ψ Τῇ κυ δ καν ἡμέρᾳ, ᾧ ἥκουσοι ὀπίσω μίϑυ φωνίω 

τον χάσω σους {ἡ , ες. ἐς τ οι τοι ἐρλμοῶλος ναὸ ϑυχοιμωμέτωο οὡκλυνιδο ας μρ χδρι ἀνοι δα ὑὐαθαν δε 



Α ἀ.1 

5 ε ; 
Ἐξ ηα. ἀ.1ε τς 

Ἐ ἐκεῖν ἀξ ς’ 

ς Ι! 

6 ἐλᾶλε). α.1 

ΑΠΟΚΑΛ. τ΄ς 

μεγοίλίευ ὡς σοίλπιτίος λεγούσης, Ἔγω εἰμι  Α καὶ τὸ Ω, ὁ 
τσϑρτος Ω ὁ ἔοατος “χα Ὁ βλέπεις γρώνον εἰς βιθλίόν, νὴ 
πέμψον ταῖς ἢ ὠρικλήσίαις τως ἂν Ασίᾳ, εἰς ἘφΦέσον, Καὶ εἰς 
Σμώρναν, ( εἰς Πέργαμον ̓  Ὁ εἰς Θυατειρῳ, ( εἰς Σωρδές, κὴ 
εἰς Φιλαδέλῷᾳαν, ὦ εἰς Λαοδίγειαν Καὶ ἐπέσρεψα᾽ βλέπειν 
γίω φωνίευ ἥτις ἐλοίλησε μεῖ ἐμιοδ "καὶ οἰ πιςρέψας εἶδὸν ἑ- 
γῆ λυχνίως χρυσαΐ, ὦ ἐν μέσω τὴν ἑπῆα λυχνιῶν ὅμοιον ἡῳ 
Δυϑρώπου, ὠνδεδυ μὰ. Ἃ ποδήρη, "ὰ «᾿ Ὀλεζωσμμιένον ζυθὸς Οις 

διγτν ὑΎψα γε ἀεϑήντε ἀνέ σιν. οτος, ΘΙ ὥσει ἐξὸν λόυκον͵ ὡς ψιῶν"Ὁ οἱ ὀφϑαλμοὶ ἀνὰ ὡς Φλοξ 
πυρὸς " Και οἱ ποδὲς αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιζάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ 

! λε Δ ἃ ε Ἵ..Σ Ι ἂν 
πεπυρω μὗρμοι ΧΟ ἡ Φωνὴ ἀν ὡς Φωνὴ υδδωυτν πολλὼν "ὦ 

καρ 

. ᾿ φν Ων ς δὸ , ε ἶ 3 ᾽ ᾿ Ξ ἔγων ον τῇ δεξιᾷ αὐτῷ γάρ ἄςξέρας ἐγῆα: Κα! οϑ τοῦ ςὐμώτος 
» 74. Ι Ϊ 5 Ὁ 3 [ ς γ»] 2 ᾿ αυψῳ ρομιῷαιω, δίςομιος ὀξξια, ὠκπορδυομδύη ὦ ἡ ὄψις αὐτοῦ 
ς. εε ἤ 3 ων Ι εν λ ἔν" 3 ᾽ ὡς ὁ ἥλιος Φα)νᾳ ον τῇ διωυάμνοι αὐτῷ. Καὶ ὅτε εἰδὸν αὐ}. ἔπε-- 

Χ ι΄ ἡ4᾽ 3 ε Ι ΑΙ ᾿ ἐν 
σῶν ζυθος ζῦσν’ ποόὰς εἰμ ὡς γέκρος "0 ἐπέϑηκς ἢ. δεξιὼν αυ-.: 

χοῦ χεῖδρι ἐπὶ ἐμὲ, λέγων μοι, Μὴ φοξοδ. ἐγὼ εἰμι ὁ χσθ9ο-- 

ἦν 

θυ. (ε(ξ.1ς 

3 ν᾽} 

γ ΨΈΦε 

στὸ. οι. ἐς 

8 κα Ἰχσομονί 
Ν ᾽ 

ἐγής, ἃ ἐθάτα- 
ννΝ 

σας δγα, τὸ ὁγο--: 
! 

μα μου, καὶ 

ὅκ ὁκοπτα σας" 
3 ᾿ 

ὁνα. {ς΄ 

τὸς κ, ὁ ἔσχατος, Ὁ ὁ ζῶν "0 ἐηυομίω νεκρός, ̓  ἰδὸυ ζων εἰμ 
» ΤῸ ὦἋ Ὁ ς ! 3 ον 2} ““ὸ  ξ ς 

εἰς ζὅσ' αἰῶνας τμ ομωνῶν "ἀμίω ", ἐγώ τας κλέὶς “Ὁ δου 
! ! Δ5 εἰ » ἢ 

ῶ τοῦ ϑυινάτου. Γρούψον᾽ ἃ εἰδὲς (ὃ ἃ εἰσι, "ὁ ὦ μϑνει γίνεται 

μ᾽ ταῦτα. Τὸ μυυςηθλον πω ἑγῆα, ἀςέρων ὧὡν 4σδὲς ὠσὶ τῆς δε-- 
“Ὁ λε ᾿ ! ὶ ." . ς Νὰ εοΐ , 9 

ας μόυ. Ω τοιζ ἑγῆα λυχίας τοιζ ἄξυσας ( ἐγῆα ἐςερες, ἐζ- 

ς λ»ν ὥς 3 Ἃ ς ε λ ΄ ΑΒΕ ΟΝ ς ᾿ 

γι σὴ ἐγῆα ομκλήσιων εἰσί") αἱ ἑπία λυχνία! αἷ εἰδὲς, ἑγῆα 

᾿ὠκκλησίαι εἰσί. Τῷ ἀπέλῳ ᾧ ̓ἜΦεσίνης ἐκκλησίας 

γράψον" Τασὲ λέγ4 ὁ κρατῶν ζουὶ ἑπῆὰ ἀςέρας ὧν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοί, ὁ αἰδαπατῶν ἐν μέσω ἕ' ἑπῆα λυχνιῶν ὧν χρύσῶν' Οἷς- 
δὰ ζῶ ἔργα σου ΚΟ] ( κόπον Ου κ, πίω εὐζοομονίευ σου, (Ὁ ὅτι 

εἰ δε ἡ βαςείσωι καλου κὴ ἐπειροίσω οι; Φάσκοντας 4) Σσο-- 

τῦλοις, κ' ἐκ εἰσί" ὦ δρες αὐτοι ψευδῶς, ὁ ἐξαςτεσας. καὶ ὑ-- 

πομιονΐ ἐγής Τὸ δια “ὃ ὀνομαί μου κεκοπίακας Ὁ οὐ κάκμιη- 
κας "δλλ᾿ ἔγω κατα σοδ ὅτι τίου ἀγαίπην (ου τίου πυοοῤτίω ἀ- 
φήκας.μνημθνόυε οὐὖ πῦϑεν ὠκπέπηωκας, νὰ μετοωνοησον, ̓ὸ δ 

Ἡσαΐν μα.Β 

ὁ μοι. Α 

ΠῚ 

δα ἔργα, ποίδσον᾽ εἰ δὲ μυή, ἔρχομαι (οι 4, ὦ κινήσω ἢ 
9 ε ΡῚ ᾿ 9 Φ 

λυχνίαν (ου ἐκ “' τόπου αὐτῆς, ἐὰν μη μέτοωνοήσης" δλλὰ ζότ 



δι 

Αραβ.κβ.8Β 

ΑΠΟΚΑΛ. 

ὑχής τι μισεῖς ΟΣ ἕᾳ Τὴ Νικολαϊτών, ἃ ἃ κῴγω μισῶ. Ο ἐ- 
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ΟΝ οι ἀκουσούτω 6 “ὁ πνέμα λέγ ταῖς ὠνκλησίαις " ἀκ ω Ἢ 
κῶντι σδυύσω οὐυπχὼ Φαγεὶν ὧκ ἦξ ξύλου τὴ τῆς ζωῆς, ὃ δξν ̓ἐν μέ- 

συ ̓σοὐ δα δείτου τ Τῷ Θεού. Κα; Τῷ Ρ ἀδληῳ τῇ γι ὀκκλησίας 

Σμυρναίων γθανψον᾽ Τασδὲ λέγ ὁ 0 ΠΡΕΞ ΤΟς Χο ὸ ἔσχατος, ὃς ζ-. 

οἥθετο νεκρός, 0 ὁ ἔζισεν᾽ Οἶδα ουᾷ ἐβγῶ πίω θλίψιν κ Τ 

9 ὧν τῷ αἷδᾳ. 
σδὲείσω “Ὁ Θεοῦ 

βίου. τε 

πῃωχείαν, (πλούσιος δὲ εἰ ἰ)ν τίω βλοισφημίαν τὴν . λεγθντῶν 
ἰουδαι οις 61) ἑωυτοις, ὦ ὁ “Κ εἰσίν, λα σία γωγ Τῷ σωτανῶ. 
Μηδὲν Φοξού ἃ μϑνεις πον ( (ἰδοὺ ̓μδει βαλεῖν ὧδ ὑμὰμ ὁ Ο 
διαίξολος εἰς φυλακήν, ινώ, πειρριόϑητε' ὍΟΙ ᾿ ἕξετε θλίμμνὴ ἡμε- 
ρων δέκα.) γίνου πιρὸς ἄχρι ϑαναίπου, Ὁ ν δώσω (οι οὸν σέφανον 
τῆς ζωης. Ο ἔχων ουῤ οἰκουσούτω τί “ὁ πνώνμα, λέγᾳ ταῖς ὠκκλή 
σίαις " "Ογικῶν οὐ μη , ἀδοννϑῆ ς ωκ ἢ ϑανατου σ 5 δευτέρου. Καὶ 
τῷ Ὁ αἴληῳ Φ ον Περγώμως ὀκκλησίας γβάλψον Τασδὲ λέγ ὁ ἔ- 
χων πίω ῥομφαίαν Τ δίσομιον τίω , ὀξέϊαν' ̓οἰδεζᾳ ἐργωσου, 

Δ κα ποῦ καυτοιρεῖς, ὅπου ὃ ὁ ϑεθν(Θ. δἕ 15 ὁ σοιτοιγα, Ὁ κρατεῖς 5 ζ ὀνο-- 
μάμου, Ω ἐγ ἠρνήσω ὃ πιεῖν ῥίϑυ;, ΝῊ ἐν ταῖς ἡμέραις" “ἐν αἷς 

Αντπαρ ὁ ̓ μδρτυς μουὸ πιρος, ὃς ἀπεκτον δ ποὺρ ὑμῶν, ὅπου Κα 
τορ(ε! ὁ σοιταινας ΣᾺ ( ἔχω κατα (οὅ ὀλί γα, ὅτι ἐγής ἐ ἐκει ΠΡ 
ποιιυ τὰς Ἰίω διδαγίε Βαλααμ, “ὃς "ἐσδισδεσκέν ὧν τῶ Ὁ Βαλδχ᾽ 
βαλὰν σμαυνοίδιλον ἐ ὀγώπιον Τ' Ἢ ἡων ἰσφαήλ, Φαγεῖν εἰδεωλό-- 
ϑυται χὰ πορνόυσαι οὗ τως ἐχής Ἢ συ κραπριιυταρ Τ διδαυχέω ὃ! “ 
"Νικολαίτων, δι μισῶ. μετοινδησον' εἰ δὲ μή, ἔρχομαι! σοι (- 
χυ,ὸ πολεμήσω μεν αὐτῶν ὃν Τῇ ῥομφαίᾳ “ σὐματῦς μου. 
Ο ἔχων οἱ ἀκουσοί τῶ π ὰ πνώμα λέγᾳ ταῖς ὑκκλησίαις. τῷ 
γικῶντι δώσω υπὸ" Φαγεῖν ἀπο ὅ' Νὲ μούνῳ ὥ κεκρυμμμένου, (Ὁ 
δώσω αυπῷ ψῖφον λάυην, ἐπὶ ψῆφον ὁ ὄνομα, καινὸν γ4-- 
γ»ραμμένον, ὃ  ἐδεὶ ἔγνω εἰ ἰ μη Ο ὁ λαιμιβάνων. Καὶ τῷ ἀγῳ 
τῆς ον Θυατείροις ὁ ἐγακλησίας 2θώνον᾽ Ταδὲ λέγ ὁ 0 ἡος τοῦ 
Θεού, ὁ ὃ ὁ ἔγων Οις ὀφϑαλμοις αὐ ὡς φλόγα πυρὸς, Ἂ οἱ πὸ- 
δε ἀ ἀμ ὅμοιοι ,χαλκολιξάνῳ: Οἶδα σουΐα ἔ (βγῶ, κ. Υ̓ α αἰ γωπην 
Ιὸ πίω διακονίαν καὶ τὶ πίςιν (ἃ πίω υὑπομονίω (ου, ὁ ἔργα 
ὄου, 10 νῷ ἔαατα πλείονα «ἣμ' χυθφότων " ΩΣ ἔ ΚΙ᾿ σοῦ ὁ 6-- 
λήὰ, ΤᾺ "ἐᾷς πίω γαμώ)κα. ἱεξαξῆλ πίω λέσουσων Π μων 
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ρρφβεν, διόδοέσκειν καὶ πλαναιοϑαιι ἔμοις δούλοις, υ» πορνόῦσαι 

ΑΙ  εἰδωλόϑυτα Φαγεὶν. Ὁ ἐδῶχα αὐτῇ χρόνον ἵνα. ἡμμετανοή-: 
σῃ ὡκ τῆς πορνείας αὐτης. καὶ ου μετενόησεν. ἰδου᾿ ἐγω βάλλω 
ΞΕ, εἰς κλήϊω τ οὖν μοιγαύονταρ τος αὐτῆς, εἰς θλίψιν 
μεγαλίω, ἐὰν μὴ μετανοήσιοσιν ὀκ τ αὶ ἐργῶν. αὑτῶν " Η ζς 
τέκνα, αὐτῆς Χτοχτένω ω ϑανώτω, Ω γνώσονται τῶ σοι! οὐ ὡκ 
κλησίαι ὅτι ̓ ἔγω ἐμι ὁ 0 ἐρδυνων γεφροις ἴΗ ἡ καρδία: ὦ δώσωύ υ--: 
μιν ἑκα κτ ἰι ( ὑν ὑμὴν . ὑμῖν δὲ λέγω, ὙΣ λοιποὶς Οις ἐν 
Θυανείι ὅσοὶ δι ἐχοισε τέευ διδδιγέευ ταῦ ὑ πίων, Ἰ᾽ σἴπινες ἐρὶ 
ἐγνώ σοι ῷ “βα 9 Τν σοιτανα, ὡς λέρρεσιν' γ "βάλω ἐΦ υ- 

μας ἀλλο οβωρ(Θ" πλίω δ 0 ἔχετε, οὐ ε τὸς ἀχρας ς᾽ δὲ ἥξω! 

καὶ ὃ νικῶν χοιβς ὃ ΤῊρ ων ἀχφα τέλοις χ ἐργαι μου, ̓δῶσω ἀυτὼ 

ὀξοισίων οἶχὶ ὦ ἂν ἐθνῶν ἃ ποιμανεῖ αὐτοις ὃν ῥαρδὼ σιδυρᾷ, 
ὡς 4 σκόμη πὸ ἐμ πρὶ κα "σωτείξεται, ὡς κάγω ἄληφα 

ὥρα τὰ ΤῈ ποῖζος μου" καὶ. ' δώσω οἰυπτὸ ῴῷ δἰξέροι τὸν τσεροῖνον. 
Ο ἔχων ουῇ αἰκουσοίτω τί Ὁ πνῶμα λέγ ταῖς ἐκκλησίαις. 
Καὶ τυ Ὁ αἰζηῳ Φ ον Σαρδεσιν ἐκκλησίας γθάνψον᾽ Ταδὲ λέ 

)4 ὁ ἔχων α᾽ πνδγματα 5 5 Θεοὶ ἡ Ὅις ὑπῆα  ἀρέρας, ΟἿδὰ ( (ου 
αι ἐργαι, ὅτ ὁ ὀνομα ὑγής ὃ 0ΤΙ δρᾷ νεκρὸς εἰ. γίνου ρηδορῶν, 
καὶ τηθαξον Θ λοιποὶ ἀ΄ μδνοι δστοϑονεῖν " οὐ » ρηκα (υ 

αὲ ἐβγα πέπληρωμῆραι ὁ ἀνωώπιον πα’ Ἐ Θεοό." μμνημιόνόυς ουμῦ πῶς 
εἴληφας ΚΟ ἠκου στα, τήρει, ῶ μετουνθησον.. Ἔδν οι» με 26} 

ὑρονῖθιι ὧι σε ὡς κλόπῆης Καὶ οὐ μὴ γγῶς ποίων ὥραν ἥ-: 
ζω ἐχι σε. εὐχάς ὀλίγα ὀνόμώτα Ὁ ἐν Σαρδέσιν. οἷ ὧι ἐμιόλυ- 

ἴα φὶ ἱμάπα αὐτῶν, ᾧ αϑιπατί (οεσι ΜῈ: ἐμοῦ ὧν λδυκοις, 

ὅτι ἀξιοὶ εἰ ἜΣ Ἢ δ γικῶν ἐπα ̓αϑκξαλάτε ων ἱματίοις λάυκοις, 

Καὶ οὐ μή. --ὀξαλεψω ἃ Νς ὄνομα αμλθ Ὁ ἐκ ἃ βίξλου τὸ τῆς ζώις, ̓  

᾿ὐἰξομολογήσομοι ἋΣ ὰ ὄνομα ἀυφ, ἐγωώπιον σ σχῶ ὁ μου, κ ἐνὼ- 

πΙΟΥ τὴμ αἴλλων αὐηοό. Ο ἔχων οἱζ ἢ ἐἰκουσοίτω κι πνέμα λέ- 

» 4 τοῖς ὠκκλησίας. Καὶ τῶ ᾿ αἴηῳ τ τῆς ον Φιλαδελφείᾳ ἐ ἐκ-- 

κλησίας γράψον ἐσ λέγᾳ ὁ ; ἅγιος. ὃ δληϑινός, ὁ ἔχων Ὑ' κλει!-- 

οἷδο τὰ τ Δα ἰῇ, ὁ ἀὐοίγων (τι ᾿ οὐδεὶς κλεᾳ, και κλείᾳ ὧ οὐδεὶς 

Δϑ οἱ γ4' οἰ δδὺ νὰ ἔργα εἰδου δέδωκα ἐν ὠπιὸν ᾿. θύραν ανέῳ-- 

γιμενίω," κο οὐδεὶς δέμυαται κλεῖ σοι αὐτίω- ὅτι μικρὰν ἔγής 
Μ.1; 

τ, 
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δαισαμιν, κα ἐ ἐτήρησα, μου ᾧ θοὸν, καὶ “κ ἠρνήσιο ὃ ὄνομα 

μου. ἰδοὺ διδωμις ὧκ τῆς σἄωαγωγης Τῷ σωτανώ ἢ: λελοντῶν 

ἐαυτοις ἐἸουδὰὶ οἱξ ς φῇ, Κα] τ εἰσίν. λα ψεύδονται" ἰδοὺ ποιή- 

σίω αὐτοῖς, ἵνα, ἤξωσι Ω «πρρσκιιυήσεωσιν ὁ ἐνώπιον “ ἢ ποδῶν σου, 

Ω γνῶσιν ὅτι ἐγω ἠγαπησοι σε, ὅτι ἐτιρησαρ: Ὃν λόγον τῆς σσο- 

μονῆς μϑυ, κάγω σέ τηρήσω ὠκ τῆς ὧρας “ ᾧ πειρασμοῦ Φ μδ- 

λούσης ἐρχεύϑαι ὁ οι τῆς οἰκουμδιης ὅλης, πει ρϑέσαι οὖν ἼΘΙ 

κοιίοτας οἰ πὶ Δ γ}) ἿΝ Ἴδου ἔρχομαι ταχυ᾽ κράτει, ὃ ἐχάς, ἵνα μη- 

δεὶς λοί(ξη ἃ ἣν σἐφανὸν (ου. ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν σύ λον ον Ἴς 

γα Ἄ ἐν: Θεού ΤΟΙ ἱξξω οὐ Ἴ ̓ ὀξελθη ἡ ἔτι, ἡ γρώνω ἐ ἐπ᾽ αὐ-- 

τὸν "ὃ ὄνομα 5 5 Θεοό μου, καὶ " τὸ ὀνομὰ Ὡς πόλεως Τῷ Θεοὶ ἃ 

τῆς κοινῆς ἱερουσωλὴμ, ἡ ' καταβαίνουσα ἐ εκ Τ' Ὁ οὐρανοῦ Στὸ Ἢ 

Θεοό μου, (αι Ν ὀνομα μῶν τὸ ΚουνΟν. Ο ἔχων οιῖ ὶ ἀκουσεύτω ὦ 

Ὁ πνώμα λέγ τς ἐκκλησίαις. Κα; “τυ Ὁ ἀϊϑγῳ ΩΣ ἐκκλησίας 

Λαοδικέων᾽ γρώνον ̓Ταΐδε λέγή ὁ ̓Αμίω", 0 ὁ μδῤτυς ὁ Ο προς κὸ 
ἀἰληϑινὸς, ἡ ϑρχή ἡ τῆς κἸεσεως τῷ Τῷ Θεοό' Οἷα (ου (χ ἜΝ 3 ὅτι 

οὐτε ψυλφὸς εἰ Εἰ οὐτε δεςῦς" ὀφέλον ψυχρὸς εἰ εἰῆς ἢ Ἰζέρος: οὕτως ὅτι 

χλίαρος Εἴ »καὰ οὔτε ψιᾳφος οὐ οὔτε δοὺς, ὅμω σέ ἐμιέσο ἐκ, ποῦ 

οὐματὸς μου, ὅτι λέγ, Ὃπ ̓ πλούσιος εἰ ἐτῶν "Ὁ πεπλότοκαι Ὁ “- 

δενὸς ἀχρεία ἐχώ: Καὶ “κ δἰδας ὃ ΤΙ συ εἰ ὃ ταλαιπίωορος Ἂ ἐλεφ- 

νὸς ἢ πῆωχος Καὶ τυῷλος κ. γυμνός. Συμρελάω (οι ἀγ
οροί- 

ὅΠ ἼΠῈΡ ἐμοῦ χρισίον πεπυρωμᾶρον ὁ ἐκ πυρὸς, ἵγα πλουτίσης" 

Ν απ 

7 ᾿ ' κα και 

Στὸ ζδ. α.λειῖς 

8 δὸ οΥ πλόος 

σίας, α.1Ὲ 

δ αμΕ 

κοῦ ἱμάπα λάνκα ,ἑνα τὐϑεξαλῃ, καὶ μὴ Φανερωϑη Ἶ αἰδουύη 

τῆς γυμνότιτος (ου " τὴ ̓κολλούθκον ἐξχρασον Οζι; ὀφϑαλμοις : 

(ου. ἵ' ἐνοω βλέπης. Ἐργὸ ὅσοις ἐὼν Φιλώ, ἐλέῳ κὸ γ παιδεύω. ζ'- 

λῶσον ομὸ ῥ μετανόησον , ἰδοὺ ἕςηκα ἐπὶ τίω ϑύραν "Ὁ κρεω: 
ἐανΐες ἀκούσι τῆς Φωώνὴς μου, ω λῤοίξη τίω ϑύραν, εἰσελδύσο-- 

μω τϑϑς αὐτὸν Καὶ  δῳπνήσω μετ : αὐτοῦ, ῶ αὐτὸς μετ ̓ἐμού. 

ὧ νικῶν δώσω οἰυπτὸ καιϑίσοοι μιν ἐμοί: ο» τῷ ϑεθνῳ Ἡτυ, ὡς 

κάγω ἐνύνησοι, κὰ ἐκοΐϑισει μ᾽ ὅ ὅ παός κε οΨ τῷ ϑεύνῳ ὌΝ 

Ο ἔχων " αἰκουσούτ τί Ὦ πνέμα λέγ 4 ταῖς ἐκνρλησίαις.. 
᾿ Μετα τοῦτα εἰδὸν, ἷ- ἰδὸυ ϑύρᾳ ἱὠεῳγμμένη οΨ Τῷ οὐρρε- 

γῷ, Καὶ ἡ φωνή ή χυθοότῃ [εὖ ἢ λυ ὡς σλπιήος λαιλούσης 

μεῖ ρα λέγουσαι, Ανάξα ὧδε ὡδὲ χα] ' δεὶ ἕω σοι ἃ δὲ; ογυ έδϑοιι 

9 κολλυφκον ἴα 
͵ 
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μὉ ταῦτα. Καὶ δύϑεως ἐμυομίω ον πνδύμαϊε" "() ' ἰδοὺ 969-- 
γ( Ὁ)» ἔκειτο ἐν τῷ Ὁ οὐραν, (ΑΙ ἜΣΙΣ Τρ ϑεϑνου καϑήμδυος. Ὃ ὁ 

καϑημδος ΜΝ; διμοιος ὁροίσέ λίθῳ ἰαασιδὲ καὶ σαυρδινῳ᾽ ἴω 
ἴρας κωκλόϑεν τοῦ ϑεθνου ὅμοιος ὁραίσ σμωραδινῳ. Καὶ κυ- 

κλοϑεν τοῦ ϑεθνου ϑεθνοι ἐἴκοσι καὶ τέασοιρέρ᾽ ὦ οὐχὶ ὯΝ φρόγοις 

εἰ δὸν ζρυβ ἐἴκοσι καὶ τέασριρας πρεσβυτέροις καϑημδυ οἱρ, Θξω- 

βεδλημδροις ὁ ςΨ ἱμαΐεοις λώνκοις' χα! Ἕλον ΤΩΣ ταῦ κεφαλας 

αὐτῶν σεφάνοις Δξυσοῖς. Καὶ ἐκ φζϑεθνου ἐκπορά: οντο! ἀς α--Ὃ 

παὶ κ' βρονταὶ κὰ ς Φώναι!᾿ “ὦ ἑηῆα λαμιπαδες πυρὸς κοιόμδραι 

ἐνώπιον τοῦ ϑϑύνου, αἹ Ἱ εἰσι ὑπῖα πνόματα Υ Ὁ Θεοό, Καὶ ἐ ἐνω- 

ἴμανν ἦΨ ϑέθνε ̓ϑαλαοσα ὑαλίνη ὁμοία κρυρολλῷ. Καὶ ον» μέ- ' 

στυ ὅ ῳ ϑρθνου ῶ κύκλῳ ἥ' ϑεθνου τέασοιροι ζῶα; γέμοντα ὀῷϑαλ 

μῶν ἐμιασδϑόϑεν ὦ ὀπιώϑεν" "Ὁ Νὰ ὁ ζω ον τὸ τοεῶτον δμθιον λέον-- 

πραι Ὁ δευτερί) ζῶον ὃ διμοίον μόρω, καὶ τὸ τείτον ζῶον ἔχο γον 

“ὃ χοδόσωπον ὡς Δύϑέθοπος, Ὁ τὸ τέταρτον ΟἿΟΣ διμοιον αἰετῷ 

“τέτῶ μϑυῳ' Καὶ τέασοιροι ζῶα, β ̓χαϑ» ἑαυτὸ εἰχον᾽ ϑθώ ηβέρυ- 

ας ἐξ κυκλόϑεν,καὶ ἔσωϑεν ἡ γόμοντα ὀφϑαλμῶν' καὶ ἀϑα- 

πουσιν τῶι ὑχοισιν ἡ μέρας "ὦ γυκπὸς, λέροντα, ̓ Αγμος, ἅγιος ἀν 

γίος ̓ Κύρκος ὁ Θεὸς ὁ παντοκρώτωρ, ὁ [εὐ κὶ Ὁ, ὃ ὧν αὸ ὁ ὁ ἐρ ρχόμε- 

νος (ὦ ὅταν 'δωσοισί ἴω ζῶα δόξαν Ο “ιμίω" Χο ἘΜΡΗΝ 
“τυ Ὁ χαϑημῆμῳ δὶ 5 ὅ ϑεθνου τὸ Ὁ ζῶντι ἐς Οι; αἰώνας Υ αἰώνων, 

πέσοιμυ Τα (Ὁ εἴκοσι κ᾽ τέασοιβές πρεσβύτεροι ὄνώπιον ὦ κου ϑη- 

μδυου οι το ϑρόνου, ο΄ πὐδϑακιιυουσι τυ Ὁ ζωνῖε εἰ εἰς ζι αἰῶ-: 

ἰας Π αἰώνων, ο΄ (ἀλλοισι (ὅν ρεφάνοιρ αλλ χζὸν ἐνώπιον "ὁ 

φρόγου »λέροντες, ̓Αξιορ ὦ εἰ Κύρμε λαθεῖν ἡ " δόξαν κα ᾿ δ Ἰμίω 

ἀτίω δαυαμν,, ὅτι συ ἐκίεσοις ἴα ποτα, Ὁ δ δια “ὃ ϑέλημα (ου 

εἰσὶ, καὶ ἐκεόϑησων. Καὶ εἰ δὸν ὃ. Ὁ δεξιοῦ Ὁ κα- 
ϑημδύου ὦι τού ϑεϑνου βιξλίον γεγραιμμένον᾽ ἔσωϑεν Ο΄ ὁπι- 

δϑεν ̓ ἀρ νι ὐμόύν νέγον σφορσιν ὑπῆα;. Καὶ εἰδὸν εἰτίελον 

ἰσχυρὸν κηρύοσοντα Φωνῃ μεγώλῃ, Τίς ἄτην ἀξιος Διοιξαι “5 

βιξλίον, χαὶ λῦσε τας ̓σφεαγδας αὐτοῦ ; Καὶ οὐδεὶς ἠδυ- 

γα ον πω ουράψῳ, οὐδὲ οὐ πὶ τῇ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω Ἴς γῆς, 

αὐδιξαι Ω θιδλίν, οὐδὲ βλέπειν αὐτο. Καὶ ἐγω ἔκλαιον ̓πολ-- 

λα, ΕΣ ἐδαεὶς ἀξιος δ ρέϑη Δι οιζαι τὰ γ ὀμαγνῶώναι Υ ὸ βιξλίόν, 
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οὔτε βλέπειν αὐτὸ. Καὶ εἰς ὧκ πὴϊ πρεσβυτέρων λέγᾳ ΜΟΙ, Μή 

κλαῖε" ἰδοὺ ᾿νήνησεν ὁ λέων ὁ ὠν᾿ ἐκ τὴς Φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα 
Δα(ι) σὴ, δ οἰξαι Ὁ βιξλίον ὶ καὶ λύσει! τας ἐπα σφεφιγίδὰς 

αὐτού. Καὶ εἰ δὸν, τὴ ἰδοὺ ον μέσω “Ὁ ϑοόνου καὶ ὧν τεοστέρων 
ἕω ΩΥ, ζφ] ο μέ σζυ τὴμ πρεσβυτέρων, δρνίον ἑσηκὸς ὡς ἐσφα-- 

“μένον, ἔχον κέρριτα ἐτῆα καὶ ὀφϑαλμοις ἑπῆαὶ, δἰ εἰσι ἴα, ἑ- 
γῆ τού Θεοΐ πνδύματα ζ ̓ ἀπεςοειλμῆμα, εἰς πάσαν “᾽ γίε" 
ῶ ἤλϑε, "ὁ ἐϊληφε ἡ [βιξλίον ἐκ τῆς δεξιαὶ Ἵν καιϑημδὺς ὦ χὶ 

τοῦ θρόνου" χα! ὅτε ἔλαξε πὸ βιξλιόν ὰ πέασα ρα ζωα νὴ οἱ εἰ-- 
κοσιτεοσοιρές πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ Φρνίου, ἔχοντες ἐ- 

Χάςος κιϑαρας, καὶ Φιάλας Δρυσας γεμούσας ϑυμιαμάτων, 

εἷ! εἰσιν αἱ πιϑοσευγαι αἰγίων " καὶ ἀδεισιν ὠδέω καινῖω), 

ἘΠ 

ῳψ . 

24 ὦ εΕἰσ!. α 14 

4 ὑ;σποςελλο- 

(δια. α “{ 

λέγοντες, ἄξιος εἰ λοιξ εἰν ὁ βιβλίον, καὶ λύσιξαι τας σῷροι-. 

γίδας αὐτοῦ, ὃτι ἐσφαγης, ὃ ἠγορασας τῷ Θεῷ ἡμαῖΐ ἐν Ἰῷ 
αἱμπαπ (ου. ἐκ πείσης Φυλὴς "αἱ [λω σης κὶ λαοῦ Ω ἐβνοι’ ᾿ 

ἐποίησας ἥμας Ἴῳ Θεῷ ἡμὴ βασιλεῖς Ω ἱερεῖς, Κα] ̓βαοσι- 

λδυσομδιυ᾽ ὦ) Ζὶ τῆς γῆς. Καὶ εἰδὸν, "ἡ ἤκουσο Φωνΐευ ἀήέλων 

πολλῶν ᾿κυκλόϑεν᾽ ᾧ ϑρόγου κὶ τὴν ἕωων ὦ ὧν πρεσβυτέρων" ἢ 

κ' ̓χιλιαδὲς γιλιάδων, λέλοντες Φωνὴ μεγαλῃ, Αξιον ὅ| ὼ 
δρνίον τὸ ἐσιφαγμένον λαξεῖν ὅ δι αμιν κ σλέτον (ὃ σοφίαν 

ίχω εμίω" καὶ δοξων κα δλογίαν. Καὶ παῦ κίεσμια, ὃ 
ὅξην ον τῷ οὐρανῷ, Ὁ ̓ὡν τῇ γῆ" "ὦ ,ὑσυοκάτω τὴς γῆς, ̓  πὶ 
τῆς ϑαλοίατης ὦ 6{1,νὴ ζο ἂν ̓ αὐτοῖς παντα, ἤκουσει λέμλονταξ, 
Τῷ καϑημόμῳ Θ᾽]! ἢ" ϑρόνου μὸ τῷ Φρνίῳ ἡ δὐλογία ᾧ ἡ Ἰεμὴ 
"0 ἡ δόξα, ὦ ὁ κράτος εἰς ζοιξ αἰῶνας “ἡ αἰώνων." ἡ α γέασο- 

φ᾿ ζῶα “Ἔλεοον, Αμίω. κ οἱ εἰκοσιτέασοιρές πρεσβύτεροι ἔπε- 
: δὰ ᾿ Ι ϑν 3 ν Ὁ .““Ἴ . | ) σαν," χσθοσεκωνηοῦ ζῶντι εἰς Ὧι; ομνγας α αωνγων. 

Καὶ εἰδὸν ὅτε [εὐοιζε ὁ δρν ον μίαν ἐκ τὴμ " σφραγίδων. 
ἀ άϑἢ εὖ» ὦ Ι Ι μὲ “ 
Ὄ ἡκοῦσα ἐνὸς ἐἈ π' τεοστερων ζώων λέφοντος. ὡς Φωνης (ρον-- 
Ὁ" “Ὕ΄ Σ Ἢ Ἰὰς ᾽ ς ε τῆς ἔργου Ὁ βλέπε. Καὶ εἰ δὸν͵ γὴ ἰδοὺ ἵπασος λόυκος͵ κὴ Ο Καυ-- 
ϑήμδυος ἐπὶ ἀυτῷ ἔγων τόξον, νὰ ἐδὺϑη αἰυτὰὶ ςἐφανος. καὶ “ἢ ος ἘΡν "τὸν τοζον, 1. ἐδδ.ϑη αὐτο σέφανος͵ "ἡ οἴξηλ-- 
ϑενγικῶν, χα] ἵνα γυυσ. Καὶ ὅτε [ὠοιξε τίω δευτέραν σῷρῳ 
ὉὋὦΝ ει φν ᾿ , 47 ᾿ γε δα, ζἔκουσοι τοῦ δευτέρου ζώου λέγοντος; ἔρχου κὶ βλέπε. 
. ἃ »ἵζο». τ γῇ ἘΦ 6} ΡΝ ΄“ν Ὁ ὺς Ψ" 3 2 Καὶ ὀξῆλϑεν ὠλλίΘ- ἵπαος πυῤῥος͵ ὦ τῷ καϑημδθῳ ἐγ αὖ-- 

{ αὐτοιζ. ας 

6 βατιλδύσου- 

σι «ἀ.1ε 
7 

7 κύκω. α..4 

᾿ῶω ὁ ὰρι- 
' ἼΤΩ 

θμος ΘΌΤΩΥ, 

μμυρμκαόες μυ- 

Θκαδῶων, α.18 
ἐς 

8 ὅδ: τὴς γῆ ς. 
α.1Ὲ 

9 αὐπῖς. παῦ- 
σας ἤκουσα, ἄ. 
" 

αἰμίω, α 

10 λέγοντα τῷ 
ἀμέω. α.ε.ς 
δ ἃ “ἢ 

Ι ὅτι. α..4 

"ἑηά.α 



-π' 

΄ν “] 

γχοκῷ γῆς, γᾶ. 

α.|ε 

2 λέγοντος. ὦ 

4 ἠκολοϑά αὐ- 

τῳ. 1Ὲ 

ζ ἀυτῷ ὄξζου- 
ϊ ψανοῖ Ὑ 

σία, ὅτι τὸ τε- 

Ἴαρτν γῆς γῆ φ, 

ἀποκτεῖναι ὧν 

ῥομφαίᾳ. α.16 

μ 5“ δῤνίψια.ε 

᾿ ἔκραϊξα. α.1ε 

4 αἵ ᾿ ν 

7 εδοῶν αὐτοῖς 
λ Ἁ 

ςΌλη λό κη. (8 

Ν᾽ αν[ς 

8 πληρωσῶσί. 
7 

(ενις δ᾽ τὸ» 
πσπληρωϑῶ σι. α 

ι 
0λη. α ..ς.ἰς 

ε Ι 
φέλιοσορδμος. 

ας 

, . 

ΤΟ ολρβΟι. ο.1: 

ΑΠΟ ΚΑΑ' Λ. 181 
“Ὕν»κΑ! ᾽ “" ἡ 9 πος ἄρ πὴ Ψ 549 τῷ ἐδὸ.ϑη οιπτὸ λα ἐν τ εἰρίευην Στὸ τῆς γῆς, κ, ἵνα δλλήλοις 

Ι 5 Ἀἱ ᾿ : ς » 

σφαξ ὡσι, ἐδδιϑη οὐυπὺ μάχαιρᾳ μεγάλη. Καὶ ὅτεζωοιξε 
τίευ πϑάτίω σφροιγιόὰ, ἠκούυσοι - χϑάτου ζω ου λέφοντος, Ε Ῥ- : ) ] γῷ ἜΡΙΝ 

χοὺ Καὶ βλέπο Καὶ εἰσὸν͵ γὰ ἰδοὺ ἵπατος υδηας, ἡ Ο καϑήμϑυος ῖ 
μθο πνι : Ἶ ὡὸν Ὁ ς δὰὸὺ ᾽ ἢ 

Ἐπ’ αὐτὸ ὄγχων ἔυγον ον τῇ γήρᾳ αὐτῷ. Κα) ἤκουσα Φωνίω ον 
μέ ὡς τω τέσσ φῦν ζω ὧν λέλρουσων, Χοῖνιξ σίτου δίωαφμλου, 

ρῶν ΄ πο, ᾽ Ων ΧΩ τρεῖς χοίνιριες κριϑης δύωυυαρ ἄου " Ἂ Ω ἐλαμον ,ὴ δ᾽ οἶνον μὴ 
᾽ ὶ ε΄ » »"» ᾽ ἀσδιησης. Καὶ ὅτε ἰεθοιξε πίω σφοφοιγισὰ πίω τετὰ ρτίωυ , ἡ-- 

λ.-" Ι Ι ! Σ. “ἢ ἱ κρύυσου Φωνίευ τῷ τετρτου ζώου ̓ λέλουσεαν Ἢ Ερχου Ω βλέπε. 
Κ Ἃ “δὺ Ν )δὺ .' εὖ Ὶ ὼ ε ! 5 Ι » ΩΤ Οἢ Εἰσὸν, ". ἰδοὺ ἵστῖσος ψλῶωρος, ( ὁ καιϑήμῆνος ἐπὰν ὦ αν 
2 -9 . ! ε,Ὦ{ν; 4 πα ϑς 2 6}. ΟἸΕυῖΣ οἰυπτὸ οΘανατος " κ) ὁ Ασὲῶς ἦ αἰκολουϑεῖ μετ αὐτξ. καὶ 
. τ νει μος ἴω Ν λ ! οασ τα, Ὁ ς νὰ αὐηοῖς ὀἰξεσία δυτοκΊεῖν αι οὐ ΤΙ “ὃ τέταρτον Φ' γῆς, ἐν ρομ.-- 

ν᾽ ΝΝ 2 ν λ» ] ς Ι ἰδ ο ΦῸῈ Ὁ, ὧν λιίῶ Χῳ! ον ϑανγώτῳ, (Ὁ ι' ποὺ 3 ϑηδίων τῆς γῆς. 
ε΄ " ν Ι τυ Ω᾽ ς σὸὼ Και οτε ζεὐοιξε χίου πειυγήϊευ σφρφίγι σα, εἰδὸν ιἰπσοκοίτω “Ὁ 

Ἷ ΣᾺ λ ω»» Ι ; τα θισιωςηδίου τὰς ψυχᾶς Τ' ἐσφαγίμένων σεαι 7. λοῦον Ὁ Θεού. 
Ἂς τ [ ἘΠ) ον, Ν 6» ᾽ ἣς Ι Ι 1 σία Τ' μδρτυδλαν Εἰ γον 0 ἐκραζον Φωνη μεγάλῃ, λε- 

ν Ι ε [ ς «Ὁ ΩΣ ; ᾽ , οϑντες, ως πότε ὁ δεασσοτης ὁ ογέος (Ὁ ὁ δληϑινὸς, οὐ κρίνεις (ὦ 
9 ἥ ϑθσος ΑΘ ΕΣ ε 5.» λὼω Ι 3 δ ., Ὁ Ὁ λ ὠκίδωκεις ἡ αἡμια ἡμὴ, δστο ἢ: κατορκοιύτων «ἸΖὶ τὴς γῆς: Καὶ 
Ῥῳ τι Ι ε { ) εἶν, λννε 3. - {Ψ,, 58 3 ἐσδϑησοιν ἐκῳςοι!ς ςο λοι λόυκοι. “Ω ἐρῥέϑη αὐ τοις ἵνα, δυα-- 

! 2 Ι ν λ γε} ΩΝ ) δ Ὡς σιοῦυ στον Τοῦ ἐτι χθόνον μήκρον, ἐως οὗ ᾿ πληρφόσονται ᾧ οἱ σίϊυ-- 
4. ἋΣ “, λ ». »»"κ» ς Ι » δδυλοι αὐτῶν κ9 αδελῷοι αὐτῶν, οἱ μέλλοντες δατοκ είνε- 

ἔνι τΥν 307. 7 γὴν" «“ »] Δ «“. ὅϑωι! ὡς γ) αὐτοί . Καὶ εἰδὸν ὅτε ἱευοιξεῖ σφ φφγ} ὅδε Ὁ ἐκτίων, 
ὼ τὼν ) Ι ».} τ ἂν 5 ] ] γι - σὸς ἐγ ἰδοὺ σάσμμος μέγας ἐγένετο, χ) ὁ ἥλιος ἐγγυ ετὸ μδηας ὡς σον-- 

Ι ὧ ς Ϊ καὶ » Ἷ ε “ νλ.. εαὐιν {-, κος τΤέλχινος, (Σ ἡ σελίκμη  ἐγήνετο ὡς αἡμα,, Χο οἱ ἀςέρες ὅ ἐ- 
" ᾽ ν “ ς ρα ἥλλ., " ραγοΐ ἔπέσων εἰς τίου γίευ ὡς συκη βάλλει (ὅν ὁλιώϑοις αυ-- 

.“ ε᾽ [ ως ῬΥ Ι » λ ᾽ ἰ ε: τῆς, σὺ μέεγωλου δωέμιου σήφουδυη: Ω ὅϑβῶγος απέγωυθλοϑη ὡς 
ε Ι ) ἥν: ΩΣ » ε 

βιξλιόν εἱλιοσο μᾶρον, 0 σον ὄρος κὰ γησος οΚἈ τω πόπων α᾽2)-- 
δον ] ΠΡ ἃ πω οὺ Ὡ γε δε: “Ξ τον ἐλχαγηϑησοιν͵ (οἱ (δ ἀσίλεῖς τῆς γῆς 1) οἱ μεγίςωνες χα! (Ὁ) 

Ι Ν ες 7] (0) ΔΛ) ὶ “Ὁ . ὋὩὋ 
“χλουσιοι γ0 οἱ ήλιαρλϑι ζ οἱ δίυυατοι, ΧορΩ 7τῖς δουλος Ω σας 
ν᾽ αἱ Υ ἐς νυ μ᾿ «ἡ λ.» νι νύ ἐλεύθερος ἐκρυνίαν ἑαυτοῖς εἰς ἴω συ λα ον Χο εἰς τὰς πέτρας 

ς 7 ΄“ν ν. λ ΄σο μαι ο ! 3 3 η] ορέων. Ω λέφοισι ζις Ορέσι! Χο! τὰς πέβαις , Πέσετε ἐῷ 

ἡμαξ νὰ κρύψατε ἡμιας Σστὸ χσδοσώπου Τῷ καιϑημῆμε οἰχὶ ἐς 
λα Δ δ σρὼρ ὡς Δ᾽ εἰδή κί νὸς κα ϑόϑνου, 0 στο Οργῆς ὅ Φρνίου, ὅτι ἤλϑεν ἡ ἡμεθϑθιη μεγάλη 

Φ ὀργῆς αὐδ'᾽ "ὦ πς δεέισαται σοιϑίουαι:; Και μ᾽ ταῦτα 
πο τν ΤΙΝ ΜΠ. 

Γ 

τς 

-- 
: ! 

᾿ τ 

κ᾿ 
ἂ 

.Ψ ) -» ὦ 

Ἡσαϊν βι ἃ 
πὰς ἢ 

ὠσηε ..8Β 

λδϊκ.κγοῷ 

ΒΥ 



1 

ΙΩΑΝ. 

Εἰ δὸν τέσσαρας ἀπέλοιρέρωτὰρ ΝΟΣ ταῦ τέοστερας γώνίας Τγη γῆς 

κρατοιυυῖοις οι τὸ τέαστερας λὐέμοις τῆς γης, ἵω μη πνέῃ Δύεμος 
ὦ! τὴ τς γς, μήτε οὐ πὶ τῆς ϑολοίατης, μήτε οὐ πὶ παν ̓ δένδρον. 

Καὶ ̓ εἰδὸν ἀλλοῦ ἀπελον᾽ ἜΣ ΕΣ στο δω ατολήῆς ἡλίου, 

182 

ἔχονται σφρϑγιδα Θεοῦ ζῶντος: λ- δ ἐκραξς Φωνη μεγώλη Οῖς 

τέλσοιρσιν ἀπέλοις ο οἷ ἐδὸ.ϑη αὐτοῖς ̓ἀδουησοι! τίω γέευ κα, ΝΣ 36- 

λοίσστν,. λέγων, Μὴ ἀδιυυησητε τίω νέμω, μή τε τίω ϑοιλθι ὀσοιν, 

1 ὅχι ᾧ. α, 

9 ! 
2 αὐαξ αηγογ- 

τὰ- α..ς 

μητεΐᾳ ΕΝ ἄλφις οὗ τφρανίζωμδ Ὁ Ὅις δούλους Τῷ Θεούδ : σρευνίω- 

ἡμὴ ὦι Τὴ μετώπων αὐτῶν . (Ὁ ἠκουσα, “ὸν δριθμον τὴ ἐ ς- 

σφεαιγεσμένων, ρμσῖ αλιάδες ἐσφφοιγεσμένοι, ὧκ ποσης 

Φυλὴς ἡὼν ἰσόουΐλ᾽ οκ Φωλας ἴουσὰ ((" χίλιάδες ἐ ἐονο ΔΝ 

γιαμένοι, ὡκ Φυλης ἐβουζην᾽ κξ ̓χλιάδερ! ἐσφοαγισμένοι 

ον Φυλης Γασῆ ((" λελιᾶδες ἐ ἐσφοοιγεσμμένοι, ὡκί Φυλης Αιση Ἵ 

ιβ λελιάδερ ἐ ἐσφιφα)εσμένοι, οκ Φυλης Νεφϑαλεῖμ ((’ γιλια 

δὲς ἐσφιφαιγισμένοι, ἐχ, Φυλὴς Μανάση ιβ “χιλιάδες ἐ ἐσφρα- 
γισμμένοι. ἐκ Φυλης Συμεὼν ιβ' έλιαδες ἐσφσαέσμ ἐνοι; ἐκ 
Φυλὴς Λάιξ' γιλιωδὲς ἐσφεϑ!γισμένοι, ἐκ Φυλὴς ἴσαχαρ 

Τα, χιλιαδὲς ἐσφραγισμένοι, ἐκ Φυλῆς Ζαζουλων ((' χιλιά- 
δὲς ἐσφρφιγεσμένοι, ἐκ Φυλης ἰωσηφ ((. λέλιαδες ἐσφεοι- 
γισιμένοι, ἐκ υ Φυλὴς Βώνιαμίν β ̓γιλιαδες ἐσιφοα)εσιμένοι. 

“Μία ταῦτα εἰδὸν 7) [ἰδοὺ ὄχλος πολι, ὃ ΟΥ ̓ ϑριβμήσεει “ 
τὸν οὐδ εὶς ἠδέωατο, ἐκ παντὸς ἐθνοις χρῇ φυλῶν Κα λαῶν κου 

[λωσσων, ἑσωτες ἐνώπιον νῷ ϑόόνου Ἀ, σνωπιον Ὑ δρνίου, αξι- 
βεθλημῆμο εολαὶ λόκας, Ω Φοίνικες ο᾽ ταῖς λέρσίν αὐτῶν, 

Καὶ κραζοντες Φωνῃ οὐβῶς, λέλοντες, Η σωτηρία, τῷ ̓ κα- 

ϑημῆνῳ ὦ λὶ 4: ϑενου ω Θεὸ δήμὶ, ἡ Τῷ Φρνίῳ. Καὶ πα-- 
τες οἱ  ἀπέροι ὁφήκεσουν κύκλῳ Ἂ ϑοθνου ὧγτω πρεσβυτέρφνν κα "Ὁ 
Υ τεασοίρν ζῴων, δὲ ἐπέσον ὀνώπιον Τῷ ϑρόνου᾽ ΡΥ 
πον αὑτῶν , χοθϑσεκωνησεων τῷ Θεῴ, »λόροντες, “ἀμίμ. 
ἡ βλυγία καὶ ἡ δυξα κα κἡ Η χε χα ἡ ' δὐχαριεία γ) ἢ ἡ ἕεμη ῶ ἡ 
δωυαμις νὰ οἾ ἡ ἰραὶς τῷ Θες ῳ ἡμὴ εἰς (ὅν αἰῶνας τὰ ̓αἰωνων. 
ἀμίω. Καὶ ἀπεκρίϑη εἰς ἐκ πρεσβυτέρῳν, λέγων ν μοι, Οὗτοι 
οἱ ὑπ τ ρνμντα τας τολας δῷ τραρενθ εἰσι, ζ ὁ πόϑεν ἴλ- 

.-.““4-. 

4ϑν. α.ἰε.ις 

ἉΑΡῬουζ εἰν, ἃ. 

᾿ ὅτε ὠ]αῦϑα, 
ὅτε εν Οἷς ὁξῃς 

γέγραπῆαι π,.- 

σφαγησμένοι, 
ἐν Οὺς ἡμετε- 
ρος αὐπιχρα- 

φοις- 

δ κράζοισι να, 

"ες 5. 

ἡ Θεφ ἡμ ῷ, 
αι... 

κ ἀυτῶ. α. τε. 
᾿ Ι 

7 ἵᾳ ποοσω- 

“τὰ, α.{61ῷ 

δ μον. φ.8.Ὁἢ 



ΑΠΟΚΑΛ. Ἂ- 

ὃ ἐπλάτωυαν.ιε ὯΣ μς μδυοι ὁ οι τις θλίψεως τῇ τῆς μεγαϊληξ, ΩΝ ἐπλώυαν" ταῦ 

γαὐπα τςολας εὐὑτῶν . ἴσα ἐλδύκαναν᾽ τῦλας αὐτῶν ἂν τῷ αἵματι 

Φρνίου. διὰ Οὐ ΘΌΙΝ ἐνώπιον ἀ᾿ϑρόνου ᾿ ξ Θεού, ὰ λοαιτρδου- 

᾿ σίν εἰυπτὸ ἡ ἡμέρας κ γυκηὺς ὧν τῷ γα αὐϑ- 'χαὶ 0 ὁ καιϑήμδμίθ» 

ὁ] Τὰ ϑέθνου, σκηνσέ ἐπὶ αὐτοις. “Οὐ πεινασοισιν ἐπι, οὐδὲ δι- Ἡσαῖν μθ. Ὁ 
ιο ἐ᾽εὐηὶ ψησοισιν ἔπι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ’ ῥ αὐτοις ὃ ἥλιος, οὐδὲ πον καυς- β ῤ 

μα" ὅτι 5 ρνίον Ἃ Ῥω Δύα μέσον ὅ" τ ϑεθνου ποιμανεῖ  αὐτοιῷ, κὶ ὁ- 

τι ζωῆς. τε δηγησᾷ αὐτοῖς ΣΝ ̓ ζωσαρ᾽ πήγας ὑδωτων΄ " ̓ οἰξα λείᾳ ὁ 0 βαρ, οο 

Θεὸς ἘΣ Ὑ δακρυον δπὸ Τρ ὀφϑαλμῶν αὐτῶν. | 

Καὶ ὅτε ἰὠοιξε τίω σφεαγδα τίιω ἑβδυμίω, ἐϑύετ σιγή ΨΗ 

ἂν πὸ Ὁ οὐρανῷ ὦ μὲ ἡμιώφκον' ᾧ εἰδὸν Όις ἐσῆα ἀρέλοις, δ οἱ ἐνώ- 

ν Τῷ Θεού ἑςή κασι" Ό ἐδδϑησουν αὐτοῖς ἐγῆα σειλπιήές. Καὶ β 

1 τῇ θισιατη- ἄλλος ἀπίελος ἡ, ΚΆλϑε, Ὁ ἐσοίϑη οὐ πὶ θεσιαςηθκον ἐ ΝῚ λιξζα- 

κε ὴνς νωτὸν Δρυσοι, Χο" ᾿ἐδοϑη ἀυπὸ ϑυμμάματα πολλά, ἵνα δωση 
ταῖς πϑϑσευχαὶς Ἢ ἁγίων παϑτῶων «ὐΧὶ θεσιαςήομον δ λου- 
σοίιο ὁ ὀνωπιον ἧ ϑρόνου. Ω δείξη ὁ καπινος τω ϑυμιαματων 

ταῖς φυϑϑσευχαῖς τ ἁγίων, ἀκ γέρος Π’ Ξ ἀπύλου, ονώπιον 7 Β 

τὸν. α ΙῈ Θεοδ. κα δὰ εἰλῆφεν 0  ἀπέελος᾿ ΝΣ ̓λιξανωτον, κὶ οὶ ἐγόμισεν ̓ αὐην, 

ΣᾺ Ὡς ὦ ἐχ. Ἂ πυρὸς β' ϑυσιαφηαίου, Ο ἔδωλο εἰ τ τίω γέω Ὁ ἐ5 ᾿οντὸ 

Φῶναι "ὦ βρονται Ὄ ἀςρώπαὶ) και σέσμμος. Καὶ ̓   ἐγῆα ἀπε- 

“Ὁ ὄχοντες ταῦ ̓ ἑπῆα σοιλπιῆας, ἡτοίμασαν ἑαυτοις ἵνα, σειλ-- 

πὶσώωσι. Κα; ὃ ϑέῶτος ἀτίελος ἐσοιλπίσε Ὁ ὃ ἐγήετο χαλαζα ὦ 

χαν πὺρμεμηγμένα ̓ ὠμαῖε, ῶ ἐδληϑη εἰ εἰς πίω γίω; 0 ὡ ὃ φείτον᾽ 

Ξι, 

δ γῆς κατε- 
μὐρὸ εν Τὴν δένδρων κατεκάη, κ παῖς χόρτος χλωρὸς. κατεκαη. Καὶ Γ 

ὙΠ βηνα ὅ] ) δεύτερος ὠπίελος ἐ ἐσπελπισε, Ω “ ὀρος ΜΕ πυρὰ ̓κοιόμε- 

γῸΥ ἐδ λήϑη εἰ εἰς τίωυ ϑοιλσιασοιν" καὶ ἐήμετο ὁ είτον τ ϑαλασ- 

δ δ. σῃῷ, αἡμμα; ὃ τ εἰπέϑανε ᾿ς τεάτον τω κτισμάτων. ῆ" ̓οψ τη ἡ 9-- 

Λθιασ, δς ΟΝΘΝ ψυχας, Ὁ ΩὉ ταίτον τἧμ πλοίων διεφϑαρη. 

Καὶ ὁ χθάτος ἀπζελος ἐ ἐσοιλπισε, δέ ἐπέσεν. ἐκ. ἥ: οὐρανου ἀςὴρ 

μέγας κουομᾶνος ὡς λοιμαπαιρ, ὑπέσεν δὶ τὸ τὸ ἐδ οευν τὰ ἰὐλῇ 

ταμων, Ὁ 5 ᾿ ὦ χὶ ταῦ ὠρηνν ᾿ὑδατων. χα "Ὁ ὄνομα ἥ: ἀξέρος λέ- 

ἢ ύδάτων. θῦνε: Αινϑορ" Ὁ γίνεται ΝΣ τεάτον᾽ εἰς ὠνψινϑον, "νὰ πολλοὶ δύ- Δ 

τὸ ϑοϑύπῶν ἀπέϑανον ἐκ αἦμ ὑδδύτων, ὅτι ὀἰικρᾶνϑησοων. Και 

ἢ τέταρτος ὠπέελος ἐ ἐσοίλπι σε, Κα] ἐπλήγη Ὡὃ χϑάτον “ἡλίου Καὶ 

ὶ Μ.11Π- 



Κεφ.ς-.Δ 

ἡσαὶν δ.Δ 
᾽ Α 

ὠσμέ 1..Β 

λύνκ.χγ. Δ 

Σοφίας ις.Β 

Β 

δι ς΄ ΓΩ ΑΝ: 

᾿Ν ταύτον τῆς σελίωυης καὶ " τάάτον τὰ ἀξέρῳν, ἱγά σκοτιοίς, 

“ὃ τείτον αὐτῶν, καὶ ἥ ἡμμέφϑε μη Φαιν " τϑάτον αὐτῆς "ὦ ἥ 

νὺξ ὁ ὁμοίως. Καὶ εἰδὸν, κ' ἤκουσω, ἑνὸς ̓ ἀπέλου᾽ πετῶ μὴρν ον 

μεσουραγήματι, λέροντος Φωνὴ μεγαλῃ, Οὐαι οὐαὶ] οὐαι "Οῖς 

κατοικουσιν ΠΣ γῆ γῆς, ὡμί τὴν λοιπῶν Φωνὼν τῆς σοιλπιρίος ' 

χιὼν ἀηέλων δ' ΄' μελλόντων σιιλπίζφ. Κα; 0 πέμιπῆος 

ἀήελος ἐ ἐσούλπισε, Ο εἰδὸν ἀ ἀξέρᾳ ον Ψ οὐρα Ὁ πετήωκοτα εἰ εἰς Υ 

γέω, κ ἐδόιϑη ἘΠ ή κλεῖς Ψ φρέατος Τὰ ἀθύανου, Ο [ἐνοιξε “: 

Φρέαρ τῆς ἀβύονου, Ὄ ὸ ἀνέρι καπνος ων δ 5 φρέατος ὡς καινὸς 

4 ἀεπιϑ. α 

καμίνου μεγάλης, ̓Ἂ ἐσκοτίοϑῃ ὁ ἥλιος (ὁ ὁ ἀὴρ ὡκ Κ΄ 5 καπνοΐ τασμρήῥνς α, 

ἫΝ Φρέατος. Καὶ ὡκ 5 Ὁ καπνοῦ ὀΐξηλϑον ἀκρίδες εἰς τίω γέω, τὴ 

ἐδὺη αὐταῖς οἰξοισία, ̓  ἰλθισιν ὀξοισίαν οἱ οι σκορπίοι τῆς 7,0" 

ῶ ἐῤῥέϑη αὐταῖς ἵνα μη  ἀδυυησωσι τὶ Ὧν χόρτον τῆς γῆς, οὐδὰ παν 

χλωρὸν, οὐδὲ παν Ὑ δένδρον, εἰ μυὴ (ὧν: μωϑρώποις μόνοις δπινές 

“χ ἔχοισι γίω " σφεριγιδα τοῦ Θεού ὦ] ' “μετώπων αὐτῶν" 

( ἐδὸη αὐταῖς ἵνα "ν᾿ , Σστοχ εἰνωσιν αὐτοις, δλλ ἵνα ΠΗ: 
οὗτυσι μίωας πέντε᾽ ». ὃ βασαινισμοὸς αὐτῶν ὡὑς πα σαίδμ ὃς 

σκορπίου, ὅταν παση δύϑρϑθοπον. Και ον τοῖς ἡμέραις ἐκαίναις 

ζητήσουσιν οἱ δύ ϑρθοποι (Ὁ ϑάνατον, ὭΣ οὐχ εὑρησοισιν᾽ αὐτὸν: 

Ο ὀιϑυμήσοισιν Σιποϑτινφν, τὸ φάύξεται ὁ ϑανατος ἀπ αὐτῶν. 

Και ὁ ὁμοιώματα Τὰ ὠιρίδων ὃ διλθια ἵπαοις ἡτοιμασικένοις 
εἰς πολιν, ς ὸ οι τας καφαλας αὐτῶν ὡς ρέφανοι" ὅμοιοι 

λβυσω, ἴς ῳ τρδϑστωπο αὐτῶν ὡς τυόϑστωπαι Δύϑρώπων, κ 
εἰχον τδίχας ὡς τείχας γευυαικῶν,κ οἱ ὀδόντες αὐτὴν ὡς λέτ 
ὀν τῶν ἥσῶν, Ὁ εἰ λων ϑώρρικας ε ϑεύρφικας σιδυροις, Ὁ ἡ Φωνὴ 
ΔΙ υβερύγων αὐτῶν ὡς Φωνή ὡρμάτων. ἵπτσων πολλῶν πη 
χόντῶν εἰ εἰς πολέμων," ἐχοισίν οὐρας ὁμοίας σκορπίοις, ὯΝ κἄν-- 

ρα μὸ ον τοῖς οὐραις. ἀὐτῶν "Ἂ ἡ  ὀἴξοισία αὐτῶν ἀδουησσει ΟιΪ 
Δύϑρωποις μίωυας πέντε᾿ ̓κ ἐχουσῖν ἐφ αὐτῶν βασιλέα ῷ 

ἀπξελον τὴ τῆς ἀξύανου, ὁ ἀπ ὼ οἰυπτὸ ἘΘραε Αθαδδων, ὦ ω" ΤῊ 

Ελλίευρα ὁ τον ἐμ Απολλύων. Η οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλϑεν, ἰδοὺ 
ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μ᾽ ταῦτα. Καὶ ὁ ὁ ἕκτος ἀήερος ἐσοιλ-- 
πίσε Ἢ ἤκουσα φωνίω μίαν οί Σ τεαστίρϑον κεροίτων: Ὁ ϑυσια- 
σηρίου. (}:} Ὁ χρυσὸ ὃ τ' ̓ὀνωπι(ῷ ὅ ᾧ Θεού. , λέφουσοιν τῷ ἕκτω ἄΓα . 

τ ,.ε! 
2 οὐ μοῃ δὺρυ- 

σωσ'ν. α..4 

3 χρυσοῖ. α..4 

Αἀκύδα. καὶ ὦ 
π' οὐραῖς αὐ- 

ΤΥ ὡϊξοισίαν 

ἔχοισι τῷ αδι- 
γ.κ σι. α.1Ὲ 

ζ ἔχουσαι. ἀ.9 

Ζ ἀγγέλῳ, Ο᾽ 
ἐ χων ζ, «.14.6 



“στ ποῦν 

ἵππου μυριά 

δὲς.α 16. Ω δ» 

δ ἵππσωγ.ις 

δα. 

Ἁ 
8 ὁπ. ἀ.!6.|ς 
[4 [ως 

“πληγῶν. ὦ. 

4:.1ς 

9 ἡ γὸ ἐξοισία 

ἵσπων ἐν ᾧ 

ςομάτι αὐτῶν 

Ὧι, ἐν πῶς 
οὐρεῆς αὐτῶν. 

αἱ τὸρ.α. πως 

ἈΝ α.18 

1 ΦΕλΩν 44.1ς΄ 

2 καὶ ἃ, βιθλι- 
ΕΥΣΗΝ α 

2 ὁ θαλάσσης. 
α.1πἰἰς 

Σ ἃ γῃς. αὐ. 

δα, ες 

ΓΝ 
τίω δεξιαῤ. 

α [ες 

ΑΠπΠΟΚΑΛ. π΄ οἦδὲ 
γέλῳ ὃς εἶχε 

δεδεμδύ τη ὁ] τῷ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Ευφράίτι. Καὶ ἐλύ- 

τῶν οἱ τέασοιρές ἀολοιο οι ἡτοιμασμένοι εἰς τίω ἃ ὥραν Καὶ ἡ-- 

μέραν ἜΣ [μέωϑα κα Κ) για Υ, ἵγα Σστοκ) εἰγωσι ὁ πσιϑάτον τὴ 

ἀὐϑρωπων᾽ καὶ ὁ ὁ ϑριθμὸς οραϊώματων τοῦ ̓ἱπικού, δυο 
μυφκάδες᾽ μυφκαδῶν." καὶ ἤκουσα τὸν ἀφεθμον αὐτῶν. Καὶ 
οὕτως εἰδὸν δι ποις ον ε ὁξοίσᾳ, 0 δ Ὅι; καϑημδυοις ἐ ἐπὶ βὰς: 

τῶν ἔχονται. ϑώρρικας πυϑάνοι; Ὀ ὑαχανϑίνοις Ὁ ϑεώόγρ: ΚΟ αἱ 

κεφαλαὶ Π' ἵπσων τ μον πάδν: λεοϑων, ἢ ὁ οκ σομῶτῶων εἰ-- 

τῶν ὀκπορόυ() πὺ πὺρ τ καπνὸς ϑείον. ὑπ ὃ τεκων᾿ ̓Ούτων 

ἀπεκτανϑηοῷ ὃ σϑάτον Ἢ ἀνθρώπων, ὠὧκ 5. πυρὸς κρ ἐκ ' καπνῷ 

ὡς ἐκ Ὁ ϑείου “ξ  ὀκπορόυνομδυες κα Ἔ σοματων αἰ.η:" ̓ αἱ γὼ ὀξες- 

σίαι αὐ - τῷ σθμματι αὐτῶν ἐσίγα 129. θρα αὐτῶν ὅμμοιαι ὃ-- 

Φέσιν ὑρχουστιμ κεῷαλας, " ων αὐταῖς εἰ δικουσι" κ' οἱ λοιποὶ Ω 

ἀῤϑρώπων οἱ ὅκ ἀἰπεχτον ϑηήσον ον ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὗτε 

μετενοηο ων τ ὑργών χάρο αὐτῶν, ἵγα μη πυθϑοκιιυήσιοσι 

ἃ δαιμόνια, Ἵ ν εἰδδυλοι το χξυσαι Ὁ Ὁ πἰργυρᾷ καὶ δ χαλκᾶ 

Ὁ τὸ λίϑινα ἫΝ ᾿ ξύλινα, ἃ οὐτε βλέπειν δεν αν οὔτε ἀκούειν 

οὐτε περαπατειν, κοι ου ΡΉ ἘΠῚ ὧδ Π" Φόνων αὐτῶν, οὖτα 

ὡκ ὧν Φαρμακειων αὐτῶν, οὗτε ὡν τῆς πορνείας αὐτῶν. οὐτε 

ἐχ, τὴ κλέμμάτων αὐτῶν. Καὶ εἰδὸν᾿ ΣΕ 

γ)έλον ἰρωρὸν, καταξαίνοντα ὁ ἐκ Τῷ οὐρανοῦ, τἰδιξερλημένον 

οὐ ἐλίω, καὶ ρας δι τὴ δὴ κεφαλῆς, καὶ ω ἀσδϑσωπον ἀμ 

ὡς ὁ ἥλιος, " οἱ πόδες αν ὡς οὐλοι πυρός, ̓  εἰλάν ΩΨ τῇ γέρα 

αὐτοῦ" βιξλαιξέσιον Δὐεῳγμένον, "Ὁ ἔϑηκ (Ὁ) πόδα αὐπού δ 

δεξιὸν οἰ. τίω ϑαλοιοσον, Ξὴν δὲ δωνυμον δὶ ἷ Σ γίωυ, τὸ 

ἐκραξε Φωνη μεγαλῃ ΩΣ λέων μυκαται. ἔν ΟΤΈ ἐραΐο, 

ἐλοὶ λήσων αἱ ἑπῖα ξροντα ταῦ ἑαυτῶν Φωνας. κ' ὅὃΤέ ἐλαιλησουν 

ΟΜ : ἐγῆὰ βρονταὶ ταῦ ἢ Φωνας ἑαυτῶν ; ἐμελλον γρα ειν Καὶ ̓ - 

μα ὰ Φωνίω ἐ ἐχ, ΤὉ Υἰ οὐρανοῦ, λέγϑυσαν᾽ μθ!. ᾿ΣΦοοίγισον εἱ 

ὀλούλησου ομ  ἑπῖα βρονταί, ̓  μή ταῦτα γρώψις.ἡ Καὶ ὁ ἀτΐς- 

λος ὃν οἰ δὸν ἐστ τὰ [ τῆς ̓ϑαλαιατης Ω) ̓ οὐ πὶ τὴς γῆς ἦρε τίω 

λέῖφο: αὐτοῦ ̓  εἰς τὸ οὐρανὸν. κα ὠ μόσεν ἂν πῷ ζῶντι εἰς ὧν 
αμῶνας ὧν αἰώνων, ὃς ἔκτισε ῷ οὐρφίνὸν κω ας ον τὸ, κοι 7 

Ὶ λ Ι ὃν 9 ) ν 

τίω σου λπητΐς οὖ νῦυσον ζι τέασαιρας ἀήελοις οὖν 

Ἔ 

δ ριε.Α 

Δανιλλιβιιὦ 



Ἐ7εχ.γ.4. 

ΤῊ πολλοῖς. 

186 ΐΩΑ 

γίω ΟΣ ον αὐτῇ εκ δ᾽ ϑοάλοισσοιν ἩΥΘΘΝ ον αὐτῇ Οπαφονος 

“" ὑραι ἔπι, ὅλα ωΨ ταῖς ἥμεραις τὴς Φωνὴς τ Ὁ ἑόδδωου ἃ αῇ ἐ-- 

λου. ὅταν μέλλῃ σοιλπίζειν ,᾿ καὶ ̓χελεῶίε τὸ μυςηξον τοῦ 

Θεοδ' τ δὐηηλισε' ζις ἑαυτῷ δ: δου λεῖς ζις προφήταις". Καὶ 

ἥ Ν Ὑ ἤκουσοι ὧκ ὅ οὐρανοῦ, ποίλιν λαιλούσοι μετ ἐμοῦ 

καὶ λέρϑυσει, Ὑπαγε, λάβε ̓ς ̓βιδλα δΑδιον ἡ Ἂ ἰιὐεῳγμμένον 

ον τῇ χέει  ἀηξέλου τῇ Ὁ ἑσωτος δι τὸ τῆς ϑαλσιοτης ῶ 2) Φ γῆς. 

Καὶ ἀπῆλϑον ζξϑς δ ἀήζελον, λέγων μπῇ, Δος μοι ὃ ὁ βι(λα- 
Δ ραδιον᾽. Καὶ λέγ μοι, Λαδει᾽ καταφαγε αὐτὸ" ὦ πικρανει 

(ου τίευ κοιλίων, δλλ᾿ ὧν τῷ οὐματ ((ου ὁ ἐς [λυκὼ ὡς μδμ. Καὶ 

ἐλοιξον “ὶ Ρ βιδλαφίδιον: ὡκ τῆς χήρος ἥ ἀτίελου » κατέζα.- 
2.9» αὐτὸ" "Ὁ [ὦ ἐν τῷ ςοματί μου ὧν ΚΕΡῚ » Ὁ Ὁ ὅτε ἐφα- 

“ον αὐτὸ , ὀ)λικράνϑυ η: κοιλίω μου. Ὁ λέγ ἰλοι, Δεῖ σε πεῖ λιν 

1569' γτεῦσοι ΟΖ] λαισὶς 0 ὃ ἔθνεσι Καὶ ̓Πλώασαις Και; ̓ βασιλεῖσι 
Καὶ ἐδὸ.ϑη μοι κάλαμος διλοίος ῥά- 

βόω ,᾿ λέγων, ἐιγέραι μέτρησον ῷ ναῦν ὅ τ Θεού κὴ ΒΘ 5 " 

σαρίοαίῷ, κ, ᾿ ις φσξϑσκιυοιιοτοις ὧν οἰυττὸ " γὴ ὃ τίω; οὐλμω Χ: 

᾿ ἔσω εν 4 ναοῦ ἐκξαλε εξ ὦ Τὴ μή αὐτίωυ μετρήσης, ὅτι ἐδὸϑν 

Οἷς εθνεσι ὦ ὃ πολινίω ἁγίαν πατήσοισί ἐμλῖνας τεασοι ροίκογ-- 
Ἰὰ ϑυοικοῦ. δώσω Ὧοις δυσί μδρτυσι μου, ἡ περφή! ἀ)σοισινὴ η-- 

μέρας λιλίας διακοσίας ἑξηκοντα, αἰϑεδεδλημδυοι σοίκκοι[" 

οὗτοί εἰσιν αἱ δυο ἐ ἐλαιαι, Ὄ ὃ δύο λυχνίαι αἱ ἔγωπιον 4 Θεοῦ δ 

γις ὁρῶ σοι ὦ ἐἰ ες αὐτου ϑελι ἀδρύησοι, πὺρ ὑκποράγεται ἐ ἐκ, 

7 σομάτος αὐτὴμ, καὶ κατούϑει Όι ἐγθροιῖ αὐτῶν καὶ ἐ τις 
αὐτοῖς ̓ ϑέλη ἄδοῃ σοι! ζ οὕτω δὲ αὐτο δυτοκ τοιγϑέαυαι. οὗτοι ξ- 

ἀϑυσιν ὀξοισίαν κλείσοιι ῷ οὐράναν, Ψα μή β Ὡρέχι ὑεϑοἾον 

Β ἡμέραις αὐτῶν τῆς εοῷ Ἵειαφ᾽, Ἧς ᾿ ὀξοισίαν ̓ ὀχϑεσης ἐπὶ δ 

ὑδατων, σε ῳ αὐτὰ εἰς αὑμαι, ἡ πατίξαι ὃ ῳ γέ παᾶσῃ σλη-- 

γ5,, ὁσοῦλ; ἐὰν ϑελήστυσι. πὸ ὅταν τελέσωσι ἢ μδρτυρέαν αὐ-- 

γῶν, Φ ϑηακον Ἃ ὁ ἀὐαξ νον ἐ ἐκ ᾧ ἀξυύσσου ποιήσέ πόλεμον μετ 

αὐτῶν, . γροῦσᾳ αὐτοιΐ, ̓  Στοκτένει αὐηιῤ, κα πώματα 

αὐτῶν ἘΡΤΝ τῆς πλατείας πόλεως τῆς μεγάλης, ἥ ἥπς καλεῖται 

πνόυμιατικὼς Σόδομα ὦ Αἰγυπῆος, ἃ ὅπου ὦ ὁ Κύρκος τ μω 

ἐςωυθῳ ),9η: Ὁ ἡ Ολέψουσιν᾽ ἐκ .: λαῶν Ὁ φυλῶν κὰ [λωσσων. 

“ἀ. 

4{ ζω δούλοις 

αὐτῷ Ὅις θϑ9.- 

φητας, α (ε.1ς 

ζ βιξλισαρ ον, 

α..ς 

ό δὲωῦα! 777} 

τὸ βιζλιδὰ.-- 

Θάογ-. ιἐ 

ε ΠῚ 

Ὁ) ΕἸΞΉΧΕΙ 8 
" 

αγίελος. ἃ 

1 ὥξωϑεν. ἁ 

2 Κυρκου. α.κ 

“.ς ὁ 
ταὶ ἡμέρας ἃ 

“δος φντεας αὖ 
χῶὼν. α.14 

ἈΣΥΘΡΈῈ 
4 αὐτῶν. ." 

ς βλεποισίν. ἅ. 
". 

᾿ Ὄπ ποτ ΣΝ 



ΑΠΟΚΑΛ. 18) ᾿ 
πο ρου πΠΠρΠρρἷ“ΠΦο’ῤ᾿΄ Ἂν κα ἐβνὼν ὥα πῇωματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς νὴ ἥμιδυ, καὶ 

! ᾿ ».»57νκχκἉκἉκ » ᾽ ) ὡς." ρα » ὅ.᾿ ) ῃ 6 μιῆμα. ἃ γήωμαάτα αὐτῶν 5». ὠῷη (ϑισι τεσίουαι εἰς μνήματα Ὃ οἱ “(6ι-- 
ων 9 ἣν Δὲ νος “Ὕ 3, -Ὁ » “ ἃ 3 ΠῚ τοροοιίστες οὐ ΠΠ τὴς γὴς χωροῦσιν ἐπὶ αὐτοῖς νὴ δἰ φρανϑήσοῃ), 

λ ΩΝ ΜΝ, ᾿ 5. [ ς ΩΣ ἀρ αν . Ν ΠΣ χρ! δῶ οὶ πέμψουσιν δλλήλοις, ὅτι οὗλοι (Ὁ) δύο χσθόζηται ἐ- 
᾿ , ', ΡΈΡ χὦ ὅν ἸΌΝ 3 Ἰ-ὦ -» ὶ Ως 

ξασανίσων ζὄν΄ Χφρτοκοιυστοις οἾἶσι τῆς γῆς “Ὁ μ᾽ τοῦ 7 εις ἡ-- Γ 
Ι νι 57". ,Ὁ ὡο  Σ δῆς κω ὡς 5.2 ᾿ ᾿ μέβας Ὁ ἡμάσυ, πνόυμα ζωης ὠμ ἐξ Θεοΐ ΕἸσΉ λεν ἐπὶ αὐποιξ, 
νῶν δ αν} "ΕῚ Ν ΙᾺ τος ᾿ ἤφ! ἐφησῶν ὦσι Όις ποδὰς αὐτῶν, "ἡ Φόζος μέγας πέσεν ὀχ 

Ὁ τ. ων 3 Ι λ»} 2 ζὅν' ϑεώροιμτοις αὐτοῖς. Χο ἡκουσον Φωνίω μεγάλίω ὡκ ' 
) ᾿ Ι ᾿  ν ΡΝ, “ λ 9 .3 οὐρανοῦ. λέλθυσῶν αὐποις, Ανάξητε ὧδε. Και δ έξησαν εἰς ἢ 

3 - “ὦ ! λυ» Ι ͵ 3 “55 «ἐς ΟΥ̓ τῷ δον θρανον ὧν τῇ νεφέλῃ. χφ! ἐϑεωρηοῦ αὐτοις (Ὁ ἐγθῥοι! αὐτῶν "ἡ 
ἐν ΡΡ', “7: γα ἢ “ Ι ν τ Ὁ ΤῊΝ 

7 Ἡμερ υδονεν 6} ἐγ νη Τῇ Τὥρᾳ ἐγετο σήσμλος μέγας, κ) “ὁ δε κα τον τῆς ἀπ! 
ὦ - ἐν 3 “ ο 9 ΄“ » |{ [ 

λέως «πέσε, ΧΙ αὐγτετοιν ὃ στὸν ον τῶ σήσμκῳ: ογομκατα Δύϑρω-- 
ἔπ ρον τὸ ᾿ ΔῪ 4] σ Αἰῆτν Ν᾽ 

πῶν γϑολιαδὲς ἑπία, "ὦ οἱ λοι ἐμιφοζοι ὀγγυοΥτό Ἶ ζα] ἐσδξυκοίν 
] ΄οἕω "Ἕν »μοῸὠἀμ᾿ 3 Εν. τ ἠέ Ὰ ! » ἵν ΠΣ 

δοξαν τῷ Θέω ΤῈ οὐρανγοΐ . Ἡουαμη δευτεροι ὠπήλϑεν ἰδοὺ 
ξ΄ πΠ Χε Ι 3 Ϊ δε} δι, ὝΧΦΑ, δ , ἡ οὐ ἡ ΤΘΑτη ἐρέται (αχὺ Καὶ ὁ ἐξ δόμος ἀτΐελος ἐστι λ71-- “ι΄. 

9 ΠΑ͂Ν [ 9 » “»Ὁ 4 : 
ὃ ἐγύετ ἡ βα σξ. κ᾿ ἐγὴυ ΟΥ̓ Τὸ Φωναὶ μεγάλωι ὧν Ἴῳ οὐρανῷ, λέφρυσει, Ἵ- 
σιλεία. ἀ.1Ὲ.1ς’ Ι Φ τας ὌΠ ν " ΣΙ Ρ λα οὐϑοντὸ αἱ βασιλέιαι τῷ κόσμου. Τὸ Κυδίου ἡμῖν, Ὁ τ Χρα- 

» Ἷ ᾽ λυ τ τὸς ; λε.»" 
τοῦ εἰὐλῳ,, γ) βασιλθυσᾳ εἰς Του, ομωνγας τὴμ ἀγώνων. Καὶ οἱ εἰΞ-. Δ 

Ἰνφ ἡς ! Γ᾿, κ γ ὦ ! "ἶ Ἰῇ ει ᾽ φϑρονου τ χρσί Κα τΤεοσοιβές πρεσίδυτερβοι Ω σνῶώπιον ὅ ᾿Θεού καιϑήμδυοι 
Θεού, οἱ κα- .:).}Ὰ Ὶ ᾿ εν 37,1 "εἴη ᾿ Ι ῖ .- οὶ λ 
ὥζωται. (ες σι ζις ὠρόνοις αὐτῶν. ἐσέσοιν τῷ χυθ σώσω οὐσῶν ΚΟΗ 

συ : Ι : 3 δ ἵ ! 
“σϑδοσενκύνησεν τυ Θεῳ ,» λέροντές, Εὐχαδαςουμδὺ σοι. Κυθκε 

κ ς νι τς ! κε οὐ Ν τε 5 ἃ τὶ 5.7): : τ" 
ες οΘΈέος ὁ ποντοκρωτώωῤ, ὁ ὧν 1) ο ἰκῦ καὶ ὁ ἐρχοῤδυ» ΟἿ Εἰ:-- 

λ ἢ Ι ! ' λ Π: 3 δὲ λ 

ληφας τίωυ διωα μάν (ου ' μεγάλίω Ὁ ἐβασίλέυσας ᾿Χὸ ᾳ 
ΓΔ 9. ! ὌΝ εὖνοι ! ς λ δ “Ν 

ἔθνη ὠῤγίογησων, κ ἡλεν ἡ Οργη σοὺ, ᾿ ο Χορὸς Τ' νέκρων κρι- , 
“ὦ “ ν ᾿ι ζω καὶ] “ Ἢ 

σέκυαι, ᾿ δδιωαι ῷ μον Οις δούλοις σου ζοις ζοθοῷφηταις κὰ 
σϑιῦ τ, ΠΝ ».Ν ": ! 2} ὰ "“ Ὁ ὶ 
ζις αἰ γέοις κου τοῖς Φορ ουμᾶυοις Ω5 ογομῶ σου, Ὅς μΆροις ΧΩ 

»" Ι “ ἡ ͵,ὕ Δ εἰ) λ» ζις μμεέγούλοις, ὴ διαῷϑειραι ζις διαφ, ϑείῥοντας 1 γίωυ (Καὶ η-- 
ς ; ἀλκι ἰδ 3 ν᾿ Ὧ}" ε δὶ ὶ ἣν 

νο! 7} ὁγαὸς τοῦ Θεού ον πυ οὐρανῴ, ᾿ ωῷη ἡ κέξωτος τῆς 
ιο » ) 2 “Ν 9 Ν 2 Ἷ 3 λλ ἰο τῶ Κυείου. δε, ϑήχης, οὐλὴ ἐν τω γαῳ αὐϑθ. νὰ ἐήνοντο ἀςρώπαι ὃ Φω- 

α..ς Ὶ Ὶ ἰὰκ κ ἧς λ ! ἐπ 7 λάμεσ Ψα Κοὴ (Οβοντῶ "ὴ σάσμμος Καὶ χάλαζα μεγῶλη. 
Σ ΄ν [ » 9 Ὁ» ᾿ΨΟΑ ; ς - 

Κα; σήμει() μέγα ὦ ᾧ ὃ» ἐν τῷ οὐρανῷ, γυυὴ πὐϑδαβεξλη- Ἴν 
Ἀ γὴν ς α τυ Σ βεριϑς, ΟΡ ἐφ ΛΥ τὰ πο τς ᾿ μδύη (ῶ ἴξλιον, καὶ ἡ σελίωη ιἱχοοκάτω Τὴ μ ποδῶν αὐτῆς, Ὁ 

τολοὸὼ ᾿ “" »ν ! : τ δι 56 ! Ν 1» οἰ τὴς κεφωλὴς αὐτῆς Ξἐφαν(Θ᾽’ ἀςέρων δωδεκᾳ, καὶ ὃν 
᾿ ) δον αἱ ν Ι “Ψ᾿᾿. 

1 ἔχράξεγ. εἰ, γώ ἐγουσοι κράζει ὡσδενουσοι ᾿( βασανιζομδυη ΤΟΙ « 
ἐε..8 
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᾿ΑΒ 
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γοαβρ»... 

188 ΓΩ ΑΝ. 
Και ὠφϑη ἄλλο σημεῖον ον τῷ οὐρανῷ, "ὰ ἰδοὺ δράκων μέγας 

πυῤῥὸς͵ ἔγων κεφαλας ἐγῆα ᾧ κέροιτα, δέκα ̓ «α] οὐχὶ ταῦ κε- 

Φαλας αὐτοί διωδη ματα ἑσῆα, νὰ ἡ οὐροὶ ἀμ σύρει ὁ σϑάτον 

Τὴ ἀςέρων τοῦ οὐρανοδ νὴ ἔξαλεν αὐτοις εἰς “ γίω" ᾧ ὁ δρά- 

κῶν ἕςηκεν ὧν ὥπιον τῆς γαυαμος Δ μϑινούσης τεκεῖν, ἵγα ὅταν 
Τέκη Ὁ τέκνον αὐτῆς , κατα φάγῃ. Κα) ἔτεκεν ον ἀῤῥένω, ὃς 

μϑμει ποιμαϊνᾷν παύτα ἴα ἔθνη ἐν ῥαξ δὼ σιδηρᾷ "τὸ ἡρποίαϑη 
ὃ τέκνον αὐτῆς χοδὸς ῷῶ Θεὸν κὴ τὸν ρον αὐτοί. ὴ γαωὴ 

ἔφυ ῆυ εἰς τί) ἔρημον, ὅπου ἔχέ τόπον ἡτοιμασμένον δστὸ τοί 
Θεοό ἵνα ἐκεῖ ΤρΡέφωσιν αὐτίω καὶ μέρας γελίας διακοσίας ἑξή- 
κοντα. Καὶ ἔγίυετο πόλεμος ον τῷ οὐρανῷ Δ Μιχαήλ 10 οἱ 
ἀπέλοι εὐ ᾿ἐπολέμνησων κτὶ Τῷ δρακοντος, "ἡ ὁ δραΐκων ἐπο- 
λέμνησε κ᾿ (Ὁ ἄπελοι αὐτοὸ "καὶ ἐκε᾿ Ἰουσαν᾽, οὐτε τόπος δ) ρέ- 
9η αὐτῶν ἔτι ἐν οὐρανῷ" ἐξ ληϑη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὅ- 
φις ὁ ὄρχαγος, ὁ καλούμϑυος διαίξολος κὶ ὁ σαταναῖς͵ ὁ πλα- 
ναΐν τίω οἰκου μδμίω ὅλίω, ἐξ λήϑη εἰς  γίεῦ, Ὁ οἱ ἄγζελοι αὐ- 

τοῦ μετ ἀμ ἐξ ληϑησαν. ζου] ἤκουσαν Φωνίε 'μεγάλίιυ 9 

οουσον, Ἐν τῷ οὐρανῷ ἀγρῖε ἔγγυετο ἡ σωτηδία "ἡ ἡ διευαμας 

"ἡ ἡ βασιλεία, τοί Θεοῦ ἡμλμ, ὦ ἡ ἐϊξοισία Τῷ Χοκςοΐ αὐτου, 

ὅτι χατεξ λή.ϑη ὁ κατήγορος ὧν ἀδελφῶν ἡμῖ, ὁ κου τή ορῶν 
αὐτῶν ἐνώπιον πού Θεοῦ ἡμὴ » μέρας »ὰ νυκτὸς (δ αὐτοὶ ἐνί. 

κησοιν αὐτὸν διὰ ὁ αἦμα “οὗ δρνής, νὴ διὰ (2) λόγον τὴς μδρ- 
τυρίας αὐτῶν. "ἡ ὅκ ἡγαπησοιν τίου ψυχίω αὐτῶν ἀγξα ϑε- 
γάτου. δια Τρἦτο δὐφραίνεῶῶε (Ὁ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκη-- 
γοιίστες. Οὐαὶ ὑτοῖς κατοικοῦσι τίου γίεῦ χον τ ϑοίλοισσον᾽, ὅτι 
κατέβη ὁ διάβολος χσοθς ὑμαὶ ἐγων ϑυμν μέγαν, εἰδοὺς ὅτι 
νος λυ γαῖ. 55 ε Ι εἰ.. ΖΚ )  ολίρον χφρον ἐγ. Και ὁτε εἰδὲν ὁ δδακων ὅτι ἐξ λήιϑη εἰς τίω 

τν 3 ἊΡ ᾿ “ΨΝΜὝ' εἰ »] ΝΟ Υδν ς ὦ γίω. ἐδιωξε τίωυ γαυεκο ἡΐες ἔτεκε ῷ ἀῤῥένα, "κ, ἐδὸϑηοβ 
ν {|| 12] Ἄν πα . τῇ γαυα,ν δυο γῆερυγες “" ἀὐτοῦ ὯΙ) μέγωλου. ἵνα “τέ ΤήΤο εἰς 

λ 2 » ΕΑ, πο ΤῚΣ εἴ [ ἀκ...» ἿἋ ΩΝ τίου ἐρῆμον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ ΚΦΌΡΟΝ κι 
Ὦ καίροις ἥμισυ κφιρού Στὸ χσδοσώπου Ὡ ὄῷεως. "ἡ ἔβαλον 

ὁ ὀφις ὀπίσω “' γαυαμοὸς ὧν ζο ςύμαπος αὐτοῦ ὕδωρ ὡς πο-- ἑ ; ἑ λ Ψ {4 ἐ Ν.» ΤΈΣ. πε ΟΦ τα ταμοον, ἱνα το τίω ποτα ΛΟζ ορηΤον “ποιη σῃ " ΤῸ) ἐξοή ϑησεν ἡ 7" 
Ἄμε ἢ ; ἡ ἰωϑοιξ δεν ΤΣ ἐν ἌΤΕΡ ΙΝ, ψ. τῇ γα κά, μὐὐοιζὲν ἡ γ Ὦ τομα αὐτῆς, χα] Κῶτεέπιε ῷ 7π- 

τ᾿ [ΩΣ 
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τα μὸν ὃν ἐξαλεν ὁ Ὁ δρακων τ ἤξ σα, 6. αὐτο. Καὶ ὀργὴ 

ο ὁ δρακων ὁλὶ τῇ Τῇ γειυαί, κοῖς ἀπηλϑε ποιῆσαι πολέμονμ μ᾽ ὧν 

λοιπῶν ἥ' σπέρματος αὐτῆς τηροιεύτων τας ἐντολάς 5 ̓ Θεῦ, 

““." ὩΣ ἐχόντων πίω μδρτυρκαν τῷ Το ἰησού" Χραφου᾽. . Ὁ  ἐσείϑέωυ δὶ 

τίου ὦ ἄμμον Φ ϑοιλοίατης. Καὶ εἰδὸν ς τ τὴς ϑαλοίσ-- 

δ": ϑηθον ἀϑαβαινᾷ,: ἔχον κεφαλας ἑγῆα κα κὴ καρφῖτα δέκα, 

ἴα (οὐχὶ Ὁ κεραίτων αὐτῷ ἢ δέχα διαδήματα, τ ΥΣ τας δαὶ 

ιὐγματαια. κε λας αἱ ΤΩ ὄνομα ̓βλασφημίας. καὶ δ ϑηφίον ὁ ὃ ὑνοΐτδ: 

μοιον ὥρδαλε, ῶ ἴω πῦσες ἀμ ὡς ἄρκτου, κ Ω5 τὐμα αἱ 

ὡς σομα λέοντος. Καὶ ἐδῶτεν ἀυπὸ ὁ δρακων Υ δέευ ἀμαν κὰ 

τοῦ καὶ γ) ὅϑρόνον αὐτοῦ Ω ὀἰξοισίαν μεγαλίω. Και εἰδὸν μίαν 

ΠΩΣ ὧν ΠΡ ΤΑῸῚ ἀν εἰς ἐσφαγιμένίωυ εἰς ϑαιγατον᾽ Ὁ Ἶ πληγη ἥ' 

ὅλν ἡ γῇ «α.,ε ϑανάτου ΓΗν 9 ἐθεραπεύϑη, Ρ ̓ἐϑαυμαϑη ον δλή Τὴ γ᾽. ὀπίσω 

"δ Νῦο δ ἐς; 5 ϑυοζου,ὴ ἀσξϑσεκωνηος ζ δρακοντα ὃς. ἔδωκεν ϑξοισίαν τῷ } 
δεδωκόπ. ὦ.1Ὲ 

4 ὅ ϑιοίῳ. α. ϑηθίῳ ῳ, καὶ χοξοσεκυνησοιν ἡ ϑηθάον᾽, λέρονν τές, Τίς ὅμοιος 

ΜΕΝ τῷ ϑηδίῳ: Τίς δαυαταῦ πολέμησωι μετ αὐ; Και ἐδὸϑη αὐ- 

τεμς ἡ τ ςο λα λοιλθιυ μεγάλα ὯΝ “βλασφημίας, καὶ ἐσὺ ϑη εἰυττ 

ΤΟΥΜῈ ὀξοισία," ποιῇ σοι! μίωας τεασουβφίκοντα δυο. ΚΑῚ ἱωροιε ἢ Ἴ: σο-- 
Ἡμρς δά μα αὐτοὸ εἰ εἰς ἰς βλασφημίαν α τες ζ Θεὸν »βλασφ; μή στα! 

Ωὸ ὄνομα ἀμφ, κὶ Υ σκίιυην αὐᾶ' » Ὁ, (ὧν ἐν τῷ οὐρανᾳ σκηνξν-- 

τὰ" α] ̓ἐδὸϑν ἀυπὼ πολέμϑν ποιῆσαι! γ, τ δὴ ἀγίων, Ω νι σδα 

᾿ὀλαὺν κε αὐτοῖς "κὰ “ἃ, Ξ ἐδὸ 9» ἢ οὐχὶ παοῦ ᾿ φυλίω" ( [λώδσων 

Ὄ ὁ ἔθνος, Ωὧ ΖΘ οσκυρη (οισιν οἰμπτὸ παύτες οἱ κατοικοιίυτες ΒΡ ὡ 

7 τὸ ὀγομα ὧν γῆς, ὧν 9 ἐ γέγραπῆα!" τὰ ὀνόματα ἐν τῇ ἢ βίθλῳ ΦΖ ζωης φ ἀρνία 

ἰέναι ἐσφαγμένου, Στὸ καταβολῆς κὸ κόσμου Εἴ τις ἐμά οι ἀκουσούτω. 

ἃ πς αἰχμαλωσίαν σίξυαγ4, ἐς αἰχιλαλωσίαν ὑπαγ4᾽ εἰ τις ων 

μαγα ρῷ δτοχίενᾷ, δὲ! αὐτὸν ον μαχαιρᾳ δστοκταινϑέουαι. ὡ- 

δὲ ὅξιν ἡ κι πυουωνη Ἰ ἡ πισίς τ ἁγίων. Καὶ εἰδὸν ἄλλο ϑηθλον 

δ άνεοις δῤαθαγνον ἐ ὧκ 4 γὴ Ὁ κ᾽ Εἴ γε κέρουτα δυο διλοια Φρνίῳ, κ' ἐλου- 

λα ὡς δρώκων, Ἂ τ΄ δ ὀξοισίαν ἢ τὸ τϑῷτου ϑηθίου. 710: στὰ» ποίει 

ὃ ἐπι α ις ἐψώπιον αὐτοῦ,» Ὁ ποιεῖ ̓χίω γίω ὃ ὧν κατοικομευτας ων εἰ) τῇ 

ἵνα χοφοσκιιυήσωσι "ὁ ϑηθον τὸ ̓Ὡσθθοτον, β ἐϑεραιπευϑη ; Ὄ πλη- 

96 πῦρα ἐκ 7 ̓ τού ϑαινατου αὐπό. Και ποιεῖ σημεῖα μεγοῦλρι, ̓ ἵγα πὺρ 
Τ φρανᾷ καπα- 

ας. ἐς 

(αΐνῃ ζῃ ὃ, ΙΗ ἡ καταξ δἤνειν ὡκ Τῷ  οὐρανοὐ εἰ εἰς τίω᾽ γίω, : σνωπίον δ δμ-- 
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τὸ ΓΩΑΝ. 

ϑέθόπων, ζαὶ πλανᾷ ν᾽ καυτοικοιισταρ δι Φγὴ ὩΣ διὰ ᾷ ση-- " 

μεῖα,. ἃ ἐδὸϑ᾽ οὐἰυπτὸ ποιήσοι! ἀνώπιον Ων» ϑηθάέου, λέγων τοῖς (α- 

τοικουσιν ὀπὶ 77, γης, πογῖσοει εἰκόνα τῷ ϑηδάῳ ̓  “ἐγ 4 “λήη-- 

γίω Φ μαχαίρας, Ὁ ἔζησε. Κορ ἀμ ϑ ἄἰπῷ δοιίναι πνέμα τὶ Ων 
| 

εἰκόνι ΤΣ ϑηθίου, ἵνα καὶ λσιλήση »" ἰκῶν τό ϑιοί ου » ποιή-- 

ὅσοι δ μὴ «οδϑσκιιυήσωσι πίω εἰκόνα τῳ ϑηδίου, ἵνα τς 

κπενϑῶσν ὦ ποιέὶ παῦτας, οὖν μικροῖς αὐ ις μεγούλοις, ὦ τις 
πλοισίοις “ ν᾿ Οιὶ πωχοις, ΚΑῚ ζῷν. ἐλόυϑεροις Ω τος δούλοις. 

ἵνα “δωση αὐτοῖς ἰχάφοι)μα, δι Ἴ"ς χάρος. αὐτῶν Φ δεξιαῖ, 

ἢ ὦ χι μετώπιον αὐτῶν᾽ καὶ ἵνα μή ες δαρηται ἀρορασα! ἢ 

πώλησαι, εἰ μι δ λον Σ χάθϑγμα, ἽΣ ὄνομα ζῶ ϑηρίου ἡ ὴ 

τὸν δριθμὸν δ᾽ ὅ ὀνόματος αὐᾷ, ὧδε ἡ (οφία ὅξην. ὁ ἔχων Σ γον 

ψηφισοτω ῷ ϑριθμον᾿ τοῦ ϑηρίου- “Φριθμος » δι ϑοθόπου 

“δξῚ, ἢ ὁ ὸ ᾿ὄριθμος ἀυδ᾽ γξε Ε Καὶ εἰδὸν, ὦ ἰδὸυ 
ρνίον ὁ ἑρηκος οὶ Ὁ ὀρ» Σιων »κοῦ! τς ἀμ ἑκατὸν τυ 

δφίκοντα τεαταιρές γελιαδες ἔ π Σ ὁ ὄνομα “75 Ὁ παΐος ἀν᾽ 

γεγραμμένον οἰ χ] ὧν μετώπων αὐτῶν. Καὶ ἤκουσοι Φωνίω 

ἐκ Ἢ οὐρανοῦ ὡς φωνίω ὑδεώτων πολλῶν ,0 ὡς Φωνίιυ δρον- 

τῆς μεγαληρ᾽ Ὁ Φωνίω ἤκουσοι κιϑαρῳδῶν᾽ χιϑαθαζόντων 

ἐν ταῖς. »ιϑαραις αὐτῶν, χὰ ς ὺ ἀδοισιν ὡς ὡδίω Κρινίευ ἐ ἐνώπιον τ 
ϑρθνου, Καὶ ἐνώπιον Υ̓ τεοσοι ρῶν ζώων ἐ Ων » πρεσβυτέρων. καὶ 

οὐδεὶς ἡδέων το μαϑεὶν Υ ῳὠδύω, εἰ μή αἱ ἑκατὸν τέασοιρρέχον- 

τὸ τέοσαιρέρ “έλιάδες, (ἡ ἠλοροισμένοι Στὸ τῆς γῆς. Οὑτοί. εἰ- 

σιν οἱ μῷ γαυαικῶν ὅκ ὀμολιώϑησαν᾽ φελρϑένοι γα εἰ εἰσιν. ὀὺ- 

τοί. εἰσιν Φῷ ἀκολουϑοαῦτες Τῷ δρνίῳ ὅπου Δ ὑπάγῃ. οὗτοι ἡ 

βρΘρίεϑησοιν πο ἢ λύϑοθόπων, ἀπαρχ! τω Ὁ Θεῷ καὶ Ἰὼ ὝΣ 

γίω, Οὼν τῷ σὐμάτιι αὐτῶν οὐχ ἀὐρέϑιν δολος᾽: ἄμωμοι γα 

εἰσιν σνωπι(ῷ Τῷ ϑρόνου “οὐ Θεοό.κ .Ὁ εἰδὸν ἀλλον ἀπέελον σέε- 

πομδρον ἐ ἐν μεσουρανημαῖε, ἔχονται δ) αηέλιον αὐώνιον, δ 
δίσα οὖ (ὅν. ταῖς τάς ̓ὅι Ὁ γ1ς, ὯΝ σαν Ὑ ἔθνος καὶ .) φυλίω 

ΓΝ ' [λώοταιν κὸ λαόν, ἡ λέγοντα ἐν ᾿ Φωνῇ μεγλῃ, Φοξηϑητε 
Φ" Θεὸν ",) Χρὴ ὁ δύτε ἐπὶ δόξαν, ὅ οἷ ἤλϑεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως 

αὐτοῦ" ῶ τοεϑσκιυήσοιτε ̓ πῷ ποιήσοιντι Ἂν οὐρανὸν ΟΤ 
καὶ ϑαιλριογον χα πηγας ὑδώτων. Καὶ ἄλλος ἄπξελος " ἠκο- 
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ΑΠΟΚΑΛ. 191 
’ ] .Φ 7} ᾿ » ᾿ γ- οἷς 7 52 ε ; λούϑησε, λέγων, Επεσεν ἔπεσε Βαζυλῶν ἡ πολις ἡ μεγώλη, 

“ἢ Ὁ.» ““ὡὴ"΄,Ψῃ -“» Ι εν ! Ι ὅτι οκ 1} οἴνου ποΐ ϑυμού τῆς πορνείας αὐτῇ ς “τε το 0 πτὸὰν τὰ 
2] ᾿ Ι , ἡ.9 ΡΝ Φλ τν Ι : δ 

ἔθνη. Καὶ ἵτοάτος ἀήελος ἠχολούϑησεν αὐτοῖς͵ λέγων Φ Φω-- 
Ὁ ! “ἡ Ν ! τ, ὐδι; ὅς εἶτα, ΜΤΡῚ ᾽ ᾿ γῇ μμεγολη,, Εἰτις 5 ϑηθάον χαδοσκιυᾳ κὴ τίου εἰκόνα, αὐποῦ, 

᾿ ! ; : 3 λ σὰν Ι ε Ἀ 3 λ' ΑΛ “Μ 

0 λοιμμξαν4 χαρφγίμα ὅΖι τῷ μεπώόπου αὐτοῦ ἢ οὐχὶ τ χει- 
᾿ ] » Ι , ξσοΤο ν΄ : Μὰ 

οὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς πίέτοι! οἱ τῷ οἴνου τοῦ ϑυμοῦ 5. Θεού ζ δ 
Ϊ 3 Ι Ἴ συ 9 ᾿ϑχώ ε 

γεγεροισμλένου ἀκράτου ον πίω ποτήθάῳ Φ οργῆς αὐτοῦ, Κη βα- 
Ι ᾽ ν᾿ 4 τιν [ .“ε{ Ἵ Ι Ν ΤΑῚ νἷ σφιν! αϑήσετοι ον πυρὶ κ) ϑείῳ ανωπιον ὅ: αἰγίων αἴγνων κἡ ἐνω-- 

ον νυ ᾿ β Ὁ Ὁ 
πῖον 18 δρνίου, (ο! ὁ καπινὸς τοί βασωνισμιοῦ αὐτῶν δώαβαι-- 

» 5 ὉΝ 4. ᾽ »] οἱ ς Ἱ 

νει εἰς μῶνας αμῶνων, "ἡ 5}. ἐχοισίν ὁγυ πτυῦσιν ἡμέρας ( γυ- 
λ Σ Ὁ ! δεῖ ἢ 2 ν 9 

κτὸς (Ὁ) χυδοσκίυοιτες 25 ϑηρ λον ᾿ τίου εἰκονα, αὐήν. Ὁ Εἰτις 
᾽ 3 “" ς λων 

λαμξάνει τὸ χαρογμμα τοῦ ὀνόματος ἀιάρ,, ὧδε ὑπσομονηή ἕξ 

ἁγίων ἀξ :ἰγ-ὦδὲ οἱ τηροιίστες τας Ὀντολας Υ Θεοό, τίου πίςῖν 

ἴσο. Καὶ ἤκουσα, Φωνῆς ὡκ Τῷ οὐρανοί, λεγούσης μοι, Γρά- 
ον, Μώκάθμοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυϑά ῳ Σποθνήσκοντες ᾿ἀπαρτι. 

Να), λέγ δ᾽ πνόμα, ἵνω δι απο σωνται ἐκ ἕβ κόπων αὐτῶν" 

Ὁ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουϑεῖ μετ αὐτῶν. Καὶ εἰ δὸν, χα ἰδοὺ 
νέφέλη Ἀδυκή ν Κρ οὐ πὶ τίω νεφέλζευ και ϑήυδυος ὅμοιος ὑῳ 

ὀύϑρωώπου, ἔγων ἜΡΘ ταν κεζφωλής αὐτοῦ σέφανον Δεξυσοιω, "Ὁ 
ἐν τῇ γήρᾳ αὐὐῆ: δρέποινον ὀξύ. Καὶ ὦλλος ἀήέλος ὠξηλϑεν ἐκ 

“" ναοῦ κρωζων ΩΨ μεγάλη Φωνη τῷ καϑημδυῳ ἐχὶ Φ γεφε- 

λης, Πέμνψον Κ δρέπανον σου, "ὰ ϑέρΑσον, ὅτι ἰλϑ οι! ἡ ὥρᾳ ὥ 

ϑεράσοι, ὅτι ὀξηρανϑ᾽ ὁ ϑερασμμὸς τὴς γῆς. Καὶ ἐξαλεν ὁ κα-- 

ϑήμδυος ὄχι πίω νεφέλίευ Ὁ δρέπανον αὐτοί ἶχι Ὁ γζω, "Ὁ 

ἐϑερ ϑηἡ γῆ. Καὶ ἄλλος ἄτίελος ἐἶΐξηλϑεν ἐκ ΤᾺ ναοῦ ὅ ον 
Τῳ οὐρανῷ, ἔχων κ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. Καὶ ἄλλος ἀήέλος 

ὄἴξηλϑεν ἐκ “Ὁ θεσιαςηδάου ἔγων ὀξοισίων ὦλι τοὶ πυρος, Ὁ 
ἐφώνησε κραυγῇ μεγαϊλη]ῳ ἐχονῖᾳ Ἢ δρέπανον τὸ ὀξυ, λέγων 

Πέμνψον (ου Ὁ δρέπανον τὸ ὀξὺ, ὦ τρύγησον ζις βῴευας τὴς 
γῆς, ἊΝ ἠἡκμασων αἱ στυλα) αὐτῆς. Καὶ ἔξαλν Ο ἀπέλος Υὰ 

δρέπανον αὐτοῦ εἰς 1 γίωυ, ἐπρύγησε πίω ἄμπελον ᾧ γης, Ω 

ἔβαλεν εἰς ὃ λίευον τού ϑυμοῦ ἅ Θεῷ τίω μεγάλίωυ, ἡ ἐπα-- 

τήϑη ἡ λίωὸς ἔξω τὴς πόλεως, κ' ὀΐξηλϑεν αἷμα ὡκ Φ λίωοδ 

ἀχξα 7 χαλινῶν 7 ἵπτσων δυτὸ ςειδὲ ὧν μιλίων ἑξακοσί μος 

ὌΝ 

Ἡσαΐν κα. Τ' 
ἐερεμο γώ. Α 

Ματθ. 1}. " 
᾽ )] 

Ἰωὴλ γ.1 



Ὑδι. ρμισ. ἃ 

δι. ριη. 

Γερεμ.,.Α 

1ολ Ϊ ΩΑ Ν. 

». 5" ἡ ὰς.; ““Ἁ-" Ἐΐ ᾿ ΣΝ Ν Ἷ 
Καὶ εἰδὸν ἀλλο σημει εν Ἴς ουραψῷ μεγῶ 1 ϑαυμαςον, 

᾿ ς λγ λ τ λ δι Ὁ Ι ε΄ 3 3 ω 

ἀΐοις ἑσία ἐχόνταῦς πλήγας ἐπίω ταῦ ἐογαέταρ, οτι ἐν αὐταὶς 
3 ες τ ς ς 7, 
ἐτελέεωϑῃ ὁ ϑυμὸς πο Θεοό. Καὶ εἰδὸν ὡς ϑυάλοιασων υαλίνίευ 

Ι λ Ῥουδ: ὑπὸ 3 ἴω Ι! Ἁ» Ῥ , μερμωγμμένίευ πυρί, κοι ὅσ νικῶντας ὡκ ΤῈ ϑηθάου 0 ὡκ Τὶ εἰ-- 

κὄνος ἀμ υὰ ὡκ τοῦ χάροίγματος αὐτῷ, ἐκ τοῦ “δριθμού' τῷ 
3... "νυ τ κ Ν ΝΡᾺ λ ΓΕ ΔΛ ε Ἰδὲ 

ὀγοματος αμλῳ, ἐςτας Οι τί ϑοὐλδοσοεν 7 υαλίίευ, ΤΣ 
συ ) ἢ Γ ὰ ταῦ κεϑάρας Ὁ Θεού, Ἂ ἀδὸισί τίου ῳδέίω Μωσέως δδυλου ἕ 
᾿ - οὸ 3 ἤ ! 

Θεού κα] Υ ὠδύμ Τδ Φρνίου, λεοόντες, Μέγα λᾳ "Ὁ στ μα- 
τὴ Ο ε ς Ὁ ἀΓ ο » 

σοὶ ζᾳ ἐργῶ (ου, Κύεκε σΘέος ὁ παντοκρούτωρ ᾿ δυο αι κὸ α.-- 
ες ς κοι τ, ἢ λ 2ε ) 9 3 λ 

ληϑιναι ΟΜ ὁδοίσου, ὁ βασιλεις ὙΠ] ἁγίων . Τίς οὐ μη Φο (η- 
“ ] λ Ἱ αν. ! ε; ί ο 26} γ «]} ἡ σέ, Κυδκε, οι δοξάσῃ Ὁ ονομκῶ σου ; ὁτι μον» οσίος : ΟΤι 

παύτα ἴα ἔθνη ἥξουσι ᾧ ;πσοοσκωρή(ρεσιν ἐν ὠπιόν σου, ὅτι ζὶ δι- 
κοι ώμκατα, (ου ἐφανερωϑησων. Καὶ μϑλ ταῦτα εἰ δὸν, γὴ ἰδοὺ 
[υὐτ!γη ὃ ναὸς τῆς σκίμυης “- μδρτυδάξ ὧν Ἴῳ οὐρανῷ, 

᾿ ἼΩΝ 

ΜΝ ἢ " λε 3 )}} » ϑ0ν οἱ ἐπα ἀπέλοι ἔχοντες ταῦ ἐγῆα πληγας, οκ σ γαού, ἴων δὲε- 

δὺ μᾶροι λίγον καϑαιρον ̓  λαμζσθϑν, Κα χδιεζωσχμένοι «ὍΣ 

ᾧ «ἡ» ζωνας γρυσαΐ “ἡ ἕν ὡκ τὴῦ τεασοέρων ζώων ἔδωκε Ὅς 
ἜΘ. ἢν Αἴ Ι ον Ι;᾿ ἢ Π: φνὄ 
ἐγῇα ἀξϑγοις ἑγήα Φιωλας ἄξυσαρ. γεμυσαὰς τῷ ϑυμοῦ φὸ 

; ν ἦν Ἵ νὰ "τῶ 4. 9 Ξ 

Θεού τοί ζωντὸς εἰς ζι ο" νας τὰ α]ωνων.( ἐγεμάεϑη 0 ναὸς 
᾿ -Ὁ“Ὁ ᾿ ῳ, ῃ ; Ὶ δ ᾿ ἐ 

κου ποῦ ὡκ τὴς δόξης γοὐ Θεού. Χο οἱ Φ διιυάμεως αὐτοί. ̓  
3 ᾽ ! ᾿ Μιὰ νβιχᾷς λ » ς ΟΩ ες ἶ οὐδεὶς δα τὸ εἰσελόῦτειν εἰς ζω γαον. α,. γέ ιν τελέοῦζυσιν Ὁ ΚΣ 

λω 'ὺ Γοί γ}} ἣν 
σλήγα Τ' ἐγῆα ἀγὴ ων. Καὶ ἡκοῦυσῶ Φωνης μεγα- 

γ᾿ κα 7 ᾿ , μι ἐνῆν ἁΕΩὶ Εξουν τ : ᾿! λης ὡκκ ὅ γαοο͵ λεγούσης ζοις ἐπα ἀἤλοις, Υ̓ πο γέτε, "ἢ ὠκχέα-- 
, τα ἢ , Μὰ ἢ ᾿ ΩΝ , ὦ ἡξταρ᾿ Φιαλας τοῦ ϑυμιού “ Θεοό εἰς τίου γίευ. Καὶ απῇ λϑεν 

ἐ Ἂν ᾿ς. ἷΖ !. Ψ Ι! ε » νι ν δύ ἡ, Δ ἢ 
οϑφτστος Ω ὀξεγεεῦ Φια λίωω αὐὐπτοί σι τίω γζω “1 ἐγε-: 

; ΄ Ι ) 3 Ἷ » "ἦν, 
γ6 10 ἕλκος ΚΟΥ Ὁ “ΠΌΨΉΡΟΥ εἰς Οις δύϑρωώποι ὅν ἔχοντας ἣν 

Ι Ι ᾿ς λδφω. ᾿ Ἄς χαθοιγμα τοῦ ϑηθ ίου, κου) ζοις τὴ φκόνι ἀυϊν᾽ πσοοσκιιυοιῶτα. 
Καὶ ὁ δεύτερος ἀτίελος ἐξέχεε τίω) φιάλίω αὐτοό εἰς τίωι εἰ. 
Ἀδιοστων " ζο ἐβυετοαῖμα εἷς γεκρού, κοι! πῶ σοι ψυχὴ ζῶσω 
:Σ Ι 9 ἰδ Ι λ ς Υ̓ , ϑ ἀπτεϑανέν ον τῇ ϑιαλοίοση. Καὶ ὁ χοίτος ἀτίελος ὀξέχεε πίων 

Τ᾿ ς » λ γ νὰ λ ς ἡ 
Φιάλίευ αὐτο εἰς ζι; ποταμοῖς κ εἰς τὰς πηγαῖς Τὴ. ὑσδοίτων' πος ὦ Ν ν΄. ᾿ [ἢ Ρ ἐκ. ἈΡ' Κου ἐγ ἐτὸ ἀψμμαι. κι ἤκουσοε τοῦ αἱ Τὴ" ὑδώτων λέροντος, σους ἐπ τ εἴ ἃ ς, Ὁ τε ἐ.“ ὋΝ» 2 ᾿ Δίκολος, Κυρκε εἰ, ὁ ὧν κα ὁ ἴευ, χἡ ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἐκρίναξ" 
ο δ Ὁ ἐτῶν. ἶ Ν᾿ ὦ 3 “,.λ) : ὁτι αἡμια ἁγίων ᾧ χυδοφητων ὠξέχέαν, Ὁ), αἡμα αὐτοῖς ἔδω- 

Ν α.ξ 

[ Ὦ ὀγομα:-. 

ΤΟΥ, ἰς 

2 ἐϑνών. ἀκα 

2 ὥγος. αἷς 

δ α.14 

4 οὐρανοΐ. ἃ 
κ᾽ 

δι σῶν. ἀ.}4 

"ἑη]ὰ, κε 

δά. 8 



ὡς βαζαχοι. 
αι. [Ὲ 

εἰ Ὁ ᾽ 

Σ ἃ ὀκπορδὺ (1). 

αι 

δα. 

ΑΠΟΚΑΛλ. ΑΙ 
καῖς πιξὶν " ἀξιοι γανῷ εἰσι. Καὶ ἤκοῦσω ἄλλου ἐκ δ θυσία ςη-- ἐτασ ἀΠΟΉΕ ΣΕΡΕ ς ; Θλου λέλοντος, Νὼ Κυρκεὸ Θεὸς ὁ παντοκράτω ρ, δλ ϑινα) Ἂ 

Ι ς ᾿ λε 2, 9 σδεζο αι αἱ κρίσης (ου. Και ο τέταρτος ἀπίελος ἐξέχεε γ Φια- 
ς 3 λ - 3 ΕῚ 

3 λίευ αὑτοῦ ὄχι οὸν ἥλιον - ὦ ἐδὸ.ϑ᾽ εἰυπτὸ κοιυμαΐέσαι Οις “ὑ- 
[ 3 ! λ ᾽ ἰῷ ) Ων: ὡρῶποις ον πυθ. ζα! ἐκφυμαϊοϑίεσοων (Ὁ δύ ϑρφοποι κουμα 

7 » ἌΑ, [ ) ) 3 μέγω, "0 ἐξ λασφήμησαν "ὃ ὄνομα τοί Θεοί ἐγοντὸς ὀἶξε- ! ἢ λ ι Ι ΝΜ ! ΄Ν , ! σιῶν ο΄ ταῦ πληγας ταῦτα, κὰ εἰ μιετενόησοιν δοιίῶα! εἰυπτὸ δὸ-- 
Ἃ ς Ἱ »" 3 [ ε 2 ζ αν. Καὶ ὁ πέμτῆος ἀτίελος ἐξέχεε τω Φιαλίω αὐὑποῦ ἐπὶ ἊΣ ! “ ' Ν, ε ΙἿ[ΘΦ»ᾳῳ: Ι! (Δ) ϑέονον τῷ ϑηθ οὐ "γὴ ἐγῆνετο ἡ (ασμλεία, εἰν ἐσκοτῶ μᾶρη, 

ΤΌ ὡς λ Ὡο ἜΡΌ 9 Χο!) ἐμμα οστωντο τοῖς [λώσσας αὐ πῶὼν οκ τοῦ πονου, νὰ ἐξ λασφή- 
λ λ 'δυ Ν 5 Ἐς «ὧν 9 ῶ ε μήῆσαν ῷ Θέεον τῷ οὐρανοῦ ὧκ τὴ! πόνων αὑτῶν Καὶ ον σ' ἐλ-- 

κῶν αὐτῶν, (Ὁ καὶ μετενόησαν ὧν Ὦ ἔργων αὐτῶν. Καὶ ὁ ἕκτος 
ἀτίελος ὀξέγεε τίω Φιαλίω αὐτοῦ οὐχὶ ὧν ποτα μον ῷ μέ- 

ἣ ᾽ Ὁ » ς 3 ς ς “Μ αν 2 Εὐφροίτίωυ "ὦ ὀϊξηράν,ϑ᾽ Ὁ ὑσῶωρ αὐτοῦ͵ ἵνα ἐτοι μα ὁϑη 
ς ς ὶ ς μ Οο.ς.29 3 ε ΟΝ 3 , 1: ὁδὸς τω βασιλέων ἡ: Στὸ Δυατολων ἡλίου. Καὶ εἰ δὸν ὡκ Ψ 
Ι εἰ, Ι ν: “ΨΨΖ ἢ ΠΝ [ Ν» εν σομάτος (οὐ δράκοντος Χο! ὡκ 1 σομκῶτος (ο ϑήθάου 1) ἐκ ἦξ 
! Φ ! ! ! » Ις σὐϊατος ὅ ψευδὸχγοοφήτου πνϑματα ποία, ἀκάϑαρτα "ὅ- 

) ἘΠῚ ᾿ ἊΣ μοια βατράχοις ᾿ Εἰσί ὟΝ πνδύματα δ μόνων σοιοιοστα, σή-: Ἀν. ἄτα “κω ὦ 50.» μεεια ΟΆπορδυ ἐόν ζὅσν᾽ βασιλεῖς τῆς γῆς Καὶ Φ οἰκου-- 
Ρ ς τ “ 3 νι» ῖ Ἄς Σ υϑυης δλής, οζευω γωέιν αὐτοῖς εἰς πολέμον τῆς ἡμέρας ἐκεί 

ΟΣ Ϊ ἼΡΙ ΠΣ ἤ Οὐ ὶ » ε γῆς τῆς μμεγαλης δ Θέοο α' παντοχραθορος. 1δὸυ ἐργομιαι ὡς 
ο Ι ε : Ἃ, λς ς κλέγηης" ᾿“μακαρ ίθ᾽ ὁ γρηγορῶν, "Κα τηρῶν ἴᾳ ἱμάτια αὐὐπού, 

ξ 
ρου ! 2 ΓΞ ΗΝ 3 ἵνα, μυὴ γυμνὸς τϑαπωτὴ, Ὁ βλέπωσι τίωω αἰασιμοσίΐω αὐ-- ᾿τα Ψο Ἐπ ἐν μένος : : Φ Καὶ σζιυὴἡ γα υ αὐτοις εἰς 7' τόπον τὸν καλού μῆυον Ἑξρᾳϊς- 

ς, Αρμαγεδόων. Καὶ ὃ ἕξ δομος ἀπζξελος ὀξέγεε πίω φια- 
ς 3 λ 3 ΕἸ ο»» 9 

λίευ αὐτοῦ εἰς ῷ ἀέρᾳ Κα ὀξηλϑε Φωνῃ μεγάλη Στὸ ΣΙ 

ναοῦ ὥ οὐρανοί, δστο 4, ϑρόνου, λέλουσω, Ι ἐφονε . Καὶ ἔγϑβυον-- 
ἦτ Ὁ νὰ ς ΝᾺ ΦΡΎαν ; τὸ Φωναι καὶ βρονταί (ὃ ἀςφρώποι, "Ὁ σάσμιος ἐγλύετο μέγας, 

“ ἢ 5 ἌΝ τἶἶ-: »[ ἢ Ἰ ω - 
οἷος σΚὶ ἔυετο αῷ οὐ (Ὁ ϑμϑόϑοποι ἐγῆνοντο οἶχι τῆς γῆς, τη-- 
λικοῦτος σέσιχὸς οὕχω μέγας : Καὶ ἐγϑυ ἐτὸ ἡ πόλις ἰἐ μεγάλη 
εἰς χϑκα, μερη,"ὴ ΟἹ πόλεις σὴ ἐθγεἷν ἔστεσον " Κα] Βαΐξζυλων καὶ 
μεγολη ἐμνήσθη ονωῶπιον ζο δ Θεού, δουΐαι αὐτὴ “ὁ ποτήρ μον ᾧ 
οἰνοὺ ὁ ϑυμούῦ τῆς ὀργῆς αὐτπού. Κα! ποῦσον, γῆσος ἐφυγε,ὸ ὀρή 
Ϊ, ε Ι : ! ἤ ε ἢ, Ι ζ Ι εχ δ ρέϑησοιν" Ὁ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλανεαία καταζ αἱν 

Ν.::. 

Κεφ..." 

Μαΐῖθ.κο).οὴ 

λοκ.6.Ὲ 



δ 

194 ἴω Α Ν. 

ἐχ, τοῦ οὐρανοΐ οὐχὶ τ ὧὖν ὀῤϑρωποι' Ὁ ἡ ἐδλασφήμνησαν οἱ οἱ 4- 

Ν᾿ Ι ΧΩΣ ( Θεὸν ὧν τῆς πληγῆς Ἴης χαλοίξις, ὃ ΟἿΙ μεγαλη δὴν 

[ὁ πληγ" ᾿αὐτὴς σφόδρα. Καὶ ͵λϑὲν ες ὧκ ἢ ἑπῆα 

ἄρβγων τ ἐ ἐχόντων τὰς Σ ἐη)ὰ Φιάλας ἣ Ω ἐ ἐλάλησε μετ ἐμοῦ, 

; 

3 αὐτή. Ις.1ς 

λέγων μοι !, Δῴρο, δείξω σοι ὃ κρίμα τῆς πὸ ῥνης Φ μεγαλης, 

τῆς καϑημλυης οι εἰσὶ δμ ὑδάτων η, πολλῶν, μεϑ' ἧς ἔπο δνάυσουν 

Ὧ) βασιλεῖς Ἴς γῆς, και! ἐμεϑυθησσοι ὡν 4; ὄἴνου τῆς πορνείας 

αὐτῆς οἱ κατοικοιστες τίω γέω. Και Ι ἀπήνε[μοἐ με εἰς ἔρημον ἐν 

πνόυμιαπ' Κρ " εἰδὸν γιυγάμκαι καϑημδρίωυ ἐχὶ ϑιραίῷ κῦχ-- 

κίνον, γὲ μὸν ὀνομάτων βλασφημίας, ἔχον κεφαλας ὑπ καὶ γι 

κέρριτο δέκα. Καὶ ἥ γανη ἡ ᾿ αϑαιβεξλημδυη, πορφύρᾳ Ὁ ΚΟλ-- 

κένῳ ,"ὦ καχρυσίυ μδυ» λξυσω Ὁ λίϑω ζεμίῳ 0 ὃ ργαθάταις, 

ἔχουσι ἀξύσοιι ποτή λον ὧν τ ἢ χϑεὶ αὐτης, ,λέμιον βδελυ- 

γματων κὶ ̓ἀκαϑειρτητος πορνείας αὐτῆς ΤΟ. “ μέτωπον 

αὐπὴς ὄνομα γεγραμμένον, Μυρήξκον, Βαζυλων καὶ Η μεγάλη ἥ 

μλῖτηρ τω " πορνὼν Ὁ ὴ ὧν βδελυγμάτων δ.» γης. Καὶ εἰδὸν τίω 

γαυαικα μεϑυ σαν ΣΙ αἰ βίος ́ ' ΩΝ Ὁ ὡκ αἵματος 

δ: μϑρτύρων ἰησοδ "νὰ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτίω ϑώμα μέγα. 

ὦ ἐπέ μΑ9! ὁ ἀπέλος, ὦ Διαή ἐϑαύμασαρ; ἔγω σφι ἐρῶ Ὁ» μυςη- 

δον Φ γιυακὸς, ᾧ ὃ “ ϑηδάν ὅ Ὁ βαροίζοντοραὐδ, δ ὅ ἔχοντος τὰρ 

ἐγῆα ξέρα αν ἡ δέκα κέρατα. Θηθμον 0 ἰδὲς, ἰώ, δ ἀκέ- 

αἱ Ὁ  μδνει λϑαξαίνειν ὡκ τὸ ἀξύατου, νὰ Ὁ εἰς ἀπιὺλειὰν ὑπού γήν" 

ὃ Ἔρ μασοῃ οἱ οἱ κατοικοιίοτες οὶ Ὁ γῆς, (ὧν “ γεγραπῆαια 

ὀνόματα Ὁ ΟιΘλίον Φ ζωῆς, λπο, καταξολῆς κὸ κοσαξ, )θλέ 
πούϊες Ὧδ ϑηρίον, διε ἴω, "ὁ ὅκ ἐσ, ̓κρηπέρ ὅξιν. ὡδὲ ὁ γοις ὁ ἔ- 
Ἂν φίαν. Αἱ ἑγῆὰ κεφαλαὶ, ὄρη ἡσὶν ἐπῆα ὃ σοῦ ἡ τὴ ̓ χα 97) 

ἐπὶ αὐ » Ὁ ἡ Θασιλάς ἐσῆὰ εἰσιν. οἱ πέντε ̓ἐπεέσου , Ἢ δ᾽ εἰς ὅξιν, ὁ ὃ 

ἄλλος ὄπω ἤλϑε ΤΩ “Ὡρ ἔλθῃ, οὀλίοον αὐ δὲ! {μεῖναι Καὶ “ὁ 3» 

εμονὃ ὁ ἰω ὁ ἐγ ἔσί, Ἰὰ αὐτὸς ὀδοορόξη, καὶ Ὄ ὧκ ξξ ἑσῆα ὅξ1, ᾧ εἰς 
ἀπώλειαν ὑπαὶγά. Κ αἴ δέκα κέρριτα οὖ ,εἰδᾶς, δέκα βασι- 

λέὶς εἰσιν, ὅπινες βασιλείαν ὅπω ἔλαβον, ὟΝ ἐξωσίαν ὡς βα 

σιλεῖς μίαν ὥραν λαμίξανοισι μὴ μῸ ΤῈ ϑηδάου. οὗτοι μίαν γνώ- 
μίωϊ ἐχοισί, Ὄ Υ ̓δωύαμιν Ὁ ή Ὁ οξεσίαν ὁ ἑαυ η" πῶ Ὁ ϑηδάω διαν- 

διδωσουσιν. οὗτοι μῦν τ δρνίου πολέμνήσοισι, ὩΣ Σονίον γρυ-: 

1 ζῶνα. 

2 πορφυροιῦ ᾿ 
ΚΟΧ ΚΟΥ. (Ὲ 

2 2 ὶὶ ̓ περφυ- 
ραν ᾧ κοκκάνον, 
« 

ἃ αἰκαα- 
ΓΟ] 

Τὰ Τῆς. αο.1Ὲ 

! 

4 ποργων. ἀμ 

ς ὁπ [ὦ “ἢ 9η- 

Ελον, Ἂ ἦε: ;ς 

6 κα παρέςαι. 

αἱ.16.1ς 

7 ἔπεσον,ὁ. ἃ. 

8 διδόασιν. α.4 



ὁ καὶ 1. ἀει 

"δλῆιν. α..3 

3 Ἐν ῳ. 

εἰουρᾷ φωνὴ 
λέγων. α.1ε 

ΑΠΟΚΑΛ. ἰὸς 

δή αὐτοιξ. ὅτι ̓Κύέκος κυδίων 8} καὶ ο Βασίλειὶ βασιλέων, ζ 

οἱ με αὐ π: κλητοὶ "ἡ ὠμλεκτοὶ  πιροί. Καὶ λέγ μοι, Τά ὑσεω- 

φ ὰ ον εἰδες, ἡ ἤ πῦρνη κοί ϑή:), λοιοὶ ἊΣ οελθι εἰσί, δ ἐθγη 10 ἡ Ιλῶσ- 

στ. Και δέχᾳ κέρουτα ἁεἰσδες ἢ λιν 5 ϑήρίον, οὗτοι μισης- 

ΟΟΠΤῚ τ ζω, ρνίω, Ο ἠριμωμδυίω ποιήσουσιν αὐτίω γ0 δ γυμνίω, 

Κα τὰρ συίρκας αὐτὴς Φέρονται, 0 " αὐτίω καταικοιυσοεσιν ὃ. 

πυρά: ὃ ἘΝ Θεὸς ἐδῶκαν εἰ εἰς τας καρδίας αὐτῶν πόμησαι Υ γὼ 

μίως αὐπού, κοι ποιῆσαι μίαν γωμίω, Ὁ ν δόυυναι 1 βασιλείαν 

αὐτῶν τῷ ϑιδίῳ ἄχρι Τελέοῦίε ἴα ῥήματα ΦΘεοό. Και ἡ γυ-- 

νή ἰὼ ἔἰδες, ἐσν ἡ πόλις ἡ μεγώλη ἡ ἔχουσι, βασιλείαν εἰ πὶ τὴν 
βασιλέων τὴς γὴς. : Καϊ μῷ ταῦτα εἰδὸν " ἀήε- 

λον καταξαὶ ἐλῶσα ὡμι 5 ἢ οὐρανοί, ἔ ἐόντι ὀἰξοισίαν μεγὸ 'λίω, 

καὶ Η 75 " ἐφωπϑη ἐκ τὴς δόξης αὐτῷ ,"Ὦ ᾿ ἐκραξεν᾽ οωΨ ἰρϑὶ Φῶξ 

νῇ μεγωλῃ λέγων", “ἔπεσεν ἔπεσε Βαδυλωνὴ μεγαλη, "ἡ ἐ- 
μετ κατοροητρκον δαιμόνων, Φυλθικη παντὸς πνόύματος 

ἀκαϑαρτου,ὶ ἢ Φυλουκη παντὸς ὁ ρνέου ἀχαιϑοίρτου καὶ ῥμείλίδησ 

μόρου, ὃ 0ΤΙ ἐν. Ἔ δἴνου τού ϑυμιοῦ Φ ἡ πορνείας αὐτῆς πέπωχε παν- 

τιΐα ἔθνη, Ἂ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μές αὐτὴς ἐποβνόυσειν, καὶ 

Ὕ ὑμυποροι: τῆς γῆς ἐν τῆς δυνάμεως Π' φρίωοις. αὐτῆς ἐπλϑτη-: 

σῶν . Κα] ἤκουσα ἀλλίω Φωνίαυ ἐ ἐγὶ Π’ Ὦ οὐρανοῦ λέγουος Ἐξ- 

ἔλϑετε ἐξ. αὐ ὁ 9 λοις μδδ,, ἵν μὴ συΐκοινωνή δητε ε ταῖς αἀμδν- 

2 ἐκολλύϑησοιν. ἥραις αὐτῆς. κοῦ ἵνα μ᾽ ᾿λαξηπτε ἐκ 7’ “πληγῶν αὐτις ὅτι ̓γκο-- 
α.14 

2 κρίνας. αἱ.1ὰ 

4 κλαῦσουσι δ 

χόψονται ἐπ᾽ 
αὐτίω. ἀ.1ε 

λουύϑησουν αὐτῆς αἱ ἱ ἀμδρῖεαι ἀ ΠΝ Τ' Ἢ οὐρανοῦ, κ, ἐμνημόνῶσεν 

0 Θεός ἃ ̓ἀδριηματα αὐτῆς . δστοδὸτε αὐτῇ ὡς ΚΟ αὐ τη ἀπέ- 

δωκεν ὺ ὑμάν,κὴ ς διπλωώσωτε αὐτῇ ἢ δίπλα γᾧ ΟΣ ἐβῤ δὲ αὐτῆς"ν τῷ 

ποτηιθάῳ τ ἐκρβισς, χαρφίσουτε αὐ τὴ ἢ διπλοιίο " ὅσοι ἐδόξασεν 

ἑαυτίω Ὁ ἡ ἐσρίωίασε, ζσοῦτον δὸτε Πα ἡ (σονισιμόν κὶ κ πέν- 

ϑος ὅτι ον " ἢ καρδίᾳ αὑτῆς λέγ, ̓Καϑημαι (ασίλιασαι, νὴ χί 

φᾷ σὰ εἰμι, νὴ πένϑος ὁ μή ̓Ἰδῶ, δια ζοῦτο ἐ Ψ μιᾳ ἡμέρᾳ γ οὔ" 

σΊΝ αἱ πληγαὶ αὐτῆς, ϑανατος Ὁ πένϑος Ὁ λιμός, ον πυρὰ ΝΣ 

ταικοιυϑησεται, ὅτι ἰρῳρὸς Κύρμος ὁ Θέος. δ. ᾿κρήων᾽ αὐῇ'. ἐκαὶ 

᾿κλαύσοντοι αὐτί Ἂ ἡ κολψονται ἐ ἐπὶ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γις 

οἱ ἐεν: αὐτῆς πορνόυσουντες Ὁ ὃ ορίωάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν 

κουπινον τῆς πυρφόσεως αἱ αἀὐπης, Στὸ μιακρόϑεν. ἑςηκότες διὰ (ὦ 
ΝΝ 1 

Κεφιιϑν 

ἄς μι: Ὁ 

ΧΥΠΙ 
Κὲφ.ἰσ. Β΄ 
ἄσν ἱγικα. 

ἑερεμοιγα Α 

Ἡσαΐνμξ Β 
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Φόβον ὅ Ὁ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ [θα! ἡ πόλις ἡ “ 

γάλη Βαξυλων, ἡ πόλις ; ἡ ἰχυρα, ὅτι ὧΨ μιᾳ ὧρᾳ ἤλϑεν ἢ κρίς 

ΤΣ υ. οἱ οι ἐμιποροι τῆς γῆς ̓ χλαγοισί ἴ(ο Ι πενϑοῦσιν᾽ ἐπὶ αὐτῆ, 

ὅτι “ὃν ϑμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀροφοίζεις ἐκ ἐπι, σϑμον λξυσοὰ κα 

ὄργύρου κ λίϑου ζωμίου κα 0 μδργαθάτου (΄ βύασου κ κι, πορφύ- 

ρας ἴω σηρακοῦ τὰ Ὁ κοκκάνου " (ὃ ποὺ ̓ ξύλον ϑύϊνον Ὁ ποῦ σκέυος 

ὑλεφανενον κὶ ) πον σκεῦος ἐκ Ζύλου Τεμιωτατου Ὁ  χαιλνιοῦ κὰ χη 

σιδέρου κα κ, μδρμάρου, ̓  κιναμώμον "Ὁ ϑυμιαματα ο τον 
κοι λίξανον νὰ ΟΝ οἶνον κι ὑλαιον "κι, ὃ σεμάδδυλιν κὶ “ στον "0 κτήνη κοὶ 

«σξϑθα το" τὸν ἵπασων ζ) Ὁ ῥεδῶν κὶ Ὄ σωϊματων, Ἶ ἡ ψυχᾶς ἀύϑρω- 

πῶν. Ὁ ἥ ὀπώρα τῆς ὀ]ιϑυμίας τὸ τῆς ψυχῆς (ου ἀπή λϑεν Συτὸ 

(ό, Ὄ ἡ πανταια ΠΣ νὰ λαμησεοὶ ̓άπηλϑεν πὸ (οὐ, 
δ ἐκ ἔπι οὐ μή εὑρήσης αὐτο" οἱ ἔμποροι Ούτων οἱ πλϑτη στντες 

οὐπ' αὐ ῷ τὸ μακρόϑεν κήσονται δια ' ̓ς Φόξον π' δἰ μρ εν οὐ 
αὖ τὴ ἡ κλαίοντες "Ὁ πενϑομωτες, Ὁ λέλοντες, Οὐαὶ οὐα! ἥ πθλις 

ἡ μεγαλη ή ̓ περαξεθλημδυη ( Ούαινο κα γ0 πορφυροιὼ ̓  κὀκκές- 

ὡς ἐς ὃ καχφυσωμᾶμη ὧν χρυσῶ ̓  λίϑω ἴέμίῳ καὶ μδργο δάταις, 

ὅτι μμέζ ὥρᾳ ἠρημῶϑη ὁ όσουτος πλουτος. Ὁ Ἧτ ξ κυβερνήτης, "ἡ 

πε ; ο7}] ἢ πλοίων ὁ ὅμιλος, Ἂ ναῦται, "Ὁ ὅσοι ἢ ϑώλαιασουν ἐρ- 

γοὺ ζονται διπὸ μακρόϑεν ἔφησαν, Χο, ,ἔκραζον ὁ ὄρφοντες τὸν Χο.- 

9 ν ᾧ πυρφσεως αὐτῆς, λέροντες, Τίς ὁμοία ΤΊ πόλει τῇ με- 
γολήϊ κοι ᾿ἔδαλον χοιί θλι τας ἈεΦα. λας αὐτῶν, χω ἡ θεραζον 

κλαίοντες κι πεν ϑοιώῦτες, λόροντες, Οὐαὶ οὐαι ἡ πόλις ἡ μεγα- 
ληον ἡ ἢ ἐπλουτηοῦ ποὺ τες οἱ ἔχοντες πλοία ον" Τῇ ἢ ϑαλοίονῃ ἐκ 

Ἰεμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾳ ὥρᾳ ἠρημώϑη. Εὐφραίνου ἐπὶ ̓ αὐν 
οὐρανέ, ̓  οἱ ἃ γίοι Σιυτόσολοι κὶ ΗΝ οἱ τσξοφηται τι ἐκρινγέν ὁ Θεὸς 
Ἂ κρίμα ὑμὴμ ἐξ αὐτῆς. Και! Τρίν εἷς ἀήέελος ἰ ἰσχυρὸς λίθον ὡς 
μύλον μέγαν,ὶ ἔβαλνῳ εἰς πίε ϑαίλαοστεν »λέγων, Οὕτως ὁ ᾿ὁρ- 

Η μήματι βληϑησῷ) Βαξυλῶν ἡ η μεγωλ πόλις, νὰ ᾽ μὴ εὑρεϑη 
ἔτι "Ὃ Φωνὴ: κεϑαρῳ δῶν κὶ κ, μοισικῶν κ' αὐλητῶν χὰ σειλπίφῶν αὶ 
μη ακουοϑίο Ἢ τ (οἱ ἐ ἐπι' Ἢ παρ τεχνίτης ποίσῃς σ τέχνη: τ μη εὐρεϑη 
ὧν ὶ ἐπ' καὶ Φωνη μύλου οὐ μή οἰκουοϑία ὁ τὰ (ο ἐ τ καὶ Φώς 
λύχνου ου μὴ Φαν" ὧν σοὶ ἔπι" "Ἂ Φώνη γυμιφίου κ, γύμιφης ο οὐ 
μὴ αἰκουρδὶς αν σοὶ ἔτι" ὅτι οἱ ἐμυποροί Ιου ἤσωω οἱ μεγςανες τὶς 

ζ Κλαύυσοιχ καὶ Χ, 

πενϑήσοισιχα. Π 

6 βυοσίγου καὶ 

πορφυρού. ιε 

[1 ’ 

7 αἀπωλογτ.α. 

4“ 

8 ὁ ὅχι Δ 
, 

Τλσίὼν πλέων, 
ἣ 

Ὁ. α.κ 

9 αὐτῇ οὐρανὲ 

" σὶ ἄγοι ᾧ οἱ 

ἀἰπθςολθι. α.4ε 



" ὡς. αοἰε 
’ 

1 λεγρυήων.α. 

Ν α.}Ὲ 

! 

23 λέψντων. ας 

"ρμ, ΑΓ 

κ." 

ογοματα γ4- 
Ί χαμμένα, δ 

ἄ.:ς 

ΓῚ 

ᾷ. α. ὲ 
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γης, ὅτι ῳ Τῇ Φωρμακκίᾳ εὐ ἐπλανήϑησοιν ταύτας ἔθνη. κὰ "Ὁ 

ον αὐτῇ αἡμα τοδοῷητων χα ἀγὶ ων εὑρέϑη, Ρ παύτων ΕΣ ἐ-- 
σφαγμμένων οι τῇ τῆς γῆς. 

᾿φωνίω ὁ 0 χλου πολλοῦ μεγωλίωυ ον πὸ Ὁ οὐρανῷ, ̓λέροντος, 
Αλληλουϊα. ἢ σώτηρ αι 0. ἡ ' δαξακὰ - ἡζωμὴ καὶ Ὄ ἡδαυαμις ἵέος- 
δίῳ πὸ  Θεῳ᾿ ἡμὴ, ὁ 01! δληϑινα κὰ Ὁ δίκαιαι αἱ κρίσφς αὐτῷ, ὅτι 
ἐκρινέ τίω πορνίωυ γίω μεγώλίαυ, ἢ ἥτις ἐφϑέρετέω γζωυ ον τῇ 
πορνείᾳ αὐτῆς, τ ἡ ὀξεδίκησε Ὁ αἷμα ἢ: δούλων αὐτοῦ ἐ ὰ: τ γ4- 

Και μζῇ ταῦ τὰ ἤκουσει 9, ἸΟΙ͂ΧῚ 

ρὸς αὐτῆς. Καὶ λύτρον εἴρηκα, Αλληλουϊα. Καὶ ὃ καπνὸς αὐῷο. 

ἀϑαξαιν εἰ εἰς ζις αἰώνας, Π αἰώνων. Καὶ ἔπεοβ οἱ πρεσβύτεροι οἱ 
ἐἰκοσι "Ὁ τέασοιρερ, οἷα τ δύων". ζωα, ῶ χυδοσενκνηοξβ τω Θεῷ 

τῷ Ὁ καϑημῆυῳ ἀὶ ὦ: φρόγου »λέλοντες, Αμέω. δληλούϊα : Καὶ 

Φώνη ὡκ τοῦ ϑρόνου οξάλϑε, λέγουσαι, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμὴ, 

παντὲς ε δου λοι αἰ ΤῈ, κ, ὁ οἱ Φοβουμῆυοι αὐτὸν ΟΣ οἱ μικροὶ καὶ 

οἱ μεγαλοι. Καὶ ἤκουσωι ὧν φωνίμυ ὄχλου πολλοῦ. κὰ "Ὁ ὡς Ἴπτῖς 

γίευ ὑδδύτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνίω βροντῶν Ἰδβηρῖονς ᾿λέρον- 
ταῦ. Αλληλούϊα, ὅτι ἐξασίλδυσε Κύρμος ὁ ὁ Θεὸς ὃ παντοκρα- 

τωρ. ̓χαιφομδω, ὲ ἀγαλλιωμίθα, ΧΕ ἡ δωμὴρ ἡ 5 δοξαν ἀυπύ, ὅτι 
ἤλϑεν ὁ γάμος ν 5 διονίκ ἡ ή γω ἀν. Ἰτοήκασεν. ἑαωτίευ. Και 
ἐδόϑη αὐτῇ ἵνα πὐξεξάληται Ούανον καϑαιρον κ, λαμασθϑν' 

1 ΤᾺ Οὐοπνονζα δὲ; ται ἰζουα ΤῊΝ τὴ αν! "ῶ Καὶ λέγ μϑι, 
Γερύψον," Μακαέμοι οἱ εἰς τὸ δέιπνον ἠδ " γάμου: “ 5 δἰρνίρυ γ0ς-- 

κληιὗροι. Και λέγά μοι, Οὗτοι οἱ λόροι λληϑινο, εἰσι Ῥ Θεοῦ. 

Καὶ ἔπεσον ὀμισσεφεϑεν : ποδῶν ἀὐλν, ρδϑσγιιυῆστε! οἰμπτὸ " καὶ 
λέγά μΜοι, Ὁρᾳ μή σίζυ δουλὸς σου εἰμ γ0 δ δ ἀδελφῶν σου Ῥ 

ἔχοντων Ὁ μδρτυρέαν τοὶ ἴησοί. τῷ Ὁ Θεῷ χυδοσκειύησον' [ γαρ 

μδρίνοκα ὃ ἴησού ὅδ: πνώμα τῇ τῆς τεοφηπείας. Καὶ εἰδὺὸν 

τὸν θρανον ἀνεῳγμένον ἰδου ἵπαθ᾽ λόυκος ἃ ἘΝ ὁ καϑήμδρος 

Β 

ΜαΊ.κβ.Α 

λδῦ.. Ιοσὴ. Δ 

Κεφ. κβ.Β 

ἐπ᾽ αὐτὸν καλουμᾶμθ᾽ πιςῦς ΟΝ ἰδληϑινός, καὶ ον δικοιοσίωυν 

κρίνει κ πολέμεί. τς ἱ δὲ ὀφϑαλμοι ἀιΐῃ. ὧδ φλὸξ πυρὸς, “ἢ ὴ ὄχι 

σίου κεφαλίω ἤν Ὁ διαδηματα πολλα; ἔχων᾽ ὄνομα γέλξαμς 

μᾶρον, ὃ ὃ οὐδεὶς σιδὲν εἰ μι αὐτὸς᾿ 8: ἡ αϑιβεξλημδύο ἰ ἱμώπιον ᾿ 

βεδαμμεένον αἡμαῖε. κ᾿ καλθῖται “ὃ ὄνομα αὐτοῦ, Ο λθοος Ἢ 

Θεοό᾽ Ω ᾷ ςραἸδματα" ον τῷ Ὁ οὐρανῷ ἠκολούϑῃ. λυπτὸ ἐ ἐφ᾽ 
ΝΠ]. 

Ἡσαϊν ξγια 
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Ψ ' Ὁ ὁ . η:7 Ι ν᾿ ἃ ἱ ὶ ἵσσοις λέυκοῖς. ονδεδυμδυοι βϑυοσιν() λόυκον κ) καϑαρον. Κα) 

τὴς Ι 9 3 Ι ς ἤ τ ὐδεα Ο Ν “ἶ ᾽ 3 

ἐκ τοῦ ςοματος ἀιὰῷ ἐκπορόψεται ρομῷωιυμα ὀξέα, ἵνα, ον αυ-- 

ΣΤΥ 

Κεφ.ιζ.Δ 

α.τιῤυς 

": 

τὴ πατὰ πῃ (ᾳ ἐθνη᾿ ἡ αὐτὸς ποιμανεὶ αὐτου ὧν ῥά δὼ σιδν- 
ρᾷ : Κα αὐτὸς πατεῖ πίω λίευον ΤῸ σίνου ποί ϑυμοῦ Ὃ ὁρ-- 

γῆς Τῷ Θεοό τού παντοκραίτορος " καὶ ἔχά οὐ δὶ “ὃ ἱμάπιον τὴ οὐ δὶ 
Σ: μηρὸν αὐτοῦ Ὁ ὄνομα γεγραμμένον δ: Βασιλδὺς βασιλέων 

"ὦ Κύρκος κυρίων. Καὶ εἰδὸν ἕνα ἀήέλον ἔξω το ὧν τῷ ἡλίῳ" 

καὶ ἔκραξε Φωνῇ μεγολη, λέγων πᾶσι ἴοις ὀρνέσις τοῖς πέτω-- 
μῆνοις οΨ μεσουραγήμαπ, ᾿Δώῦτε κα σίυαγέεϑε : εἰς “ὃ δέιπνον 

τε μεγάλου Θεοῦ ς ἵνα Φαγητε σοέρκας βασιλέων Ω σείρκας 

χιλιάρχων μὴ σούρκας ἰφώρῶν, σοίρκας ἵπσσων κἡ ὅ" καιϑημιέ- 
νῶν ἐπὶ αὐτῶν, "ὴ σείρκας παύτων, ἐλδυϑέρων (ἢ δούλων, γα μ4- 
κρῶν Ω μεγάλων. Καὶ εἰδὸν ὁ ϑηθ ον, οιβ βασιλεῖς γῆς, 

καὶ  ςραἼδύματα αὐτῶν σεμυηγμμένα ποιήσοι πόλέμον μῖ 
καιϑημῆϑου ὁχι ἐν ἵπαου κ, μ τοί ςοαϊδύματος ἀν. κ' ἐ- 

πιαΐαϑῃ “ὁ ϑηθά (Ὁ, “μῷ Οὐτου ὃ ψευδὸσοοφήτης ὁ ποιήσας 
(ὁ σημεῖα ἐνώπιον αὐδ', ἐν οἷς ἐπλάνησε ζοιβ λοι( ὄντας “ὃ χαύ- 

δφίγμω “Ὁ ϑηδάου, τὰ ζις χσφοσκανοιῦτας Τῇ εἰκόνι αὐὐα ζων- 

τες ἐξ λήιϑησαν οἱ δύο εἰς πίω λίμνίιωυ Ὁ πυρὸς Υ χοιομϑυύΐευ ἂν 

τῷ ϑείῳ "γἡ (Ὁ λοιποὶ ἀπεκτον ϑηοξ ἂν τῇ ῥομφαίᾳ Τῷ κα.3».-- 
οὐ εἰ χὶ τῷ ἵπου, τὴ ̓ὠκπορδυομδύη, ὡκ  ξύματος αὐθ 

παντα ἴᾳ ὄρνεα, ἐχορται αϑηοῇ ἐκ τὴ! σουρκῶν αὐτῶν. 
Καὶ εἰδὸν ἀτζελον καταξ αἰνοντα ἐκ “Ὁ οὐρανοῦ, ἔχοντα τίω 

κλέιδο τῆς ἀξύσσου. ὃ ὥλισιν μεγάλίεωω οὶ τίωω χέῖρφι αὐ. 
ὦ ἐκράτησς ῷ δράκοντα, “ὃν ὄφιν τὸν δργϑη ον ὃς 61 δια(ο- 
λος Καὶ σουταναξ ἢ 0 ἔσησεν αὐτὸν γίλια ἔτη, κοὶ ἔξαλεν αὐ- 
τὸν εἰς πίω ἀξυσσον, Ὁ ̓ ἔκλεισεν αὐτὸν, ̓  ἐσφιδοίγισεν ἐπωΐω 
ἀν ἵγα μὴ ̓ πλανήση τὰ ἔθνη ἐτι, ἄγρα τελέοϑῃ (ὰ γέλια ἔτη: 
ἢ μὲν του τοι δεῖ αὐτὸν λυϑέωαι μικρὸν χρόνον. Καὶ εἰ δὸν 966-. 
νοις ΚΕ ἐκφίϑισοιν ἐπὶ πὐῤοῶε, ἰῷ ἐδὸ ὃν αὐτοῖς Ὁ ταῦ α{υ- 

χας τὰ πεπελεκεσμένων δια 1 μδρτυδάαν ἰησοΐΐ "ἡ διαὶ ἢ: λό-- 
οον 5 Θεοό, (ὃ σἵπινες οὐ χυδοσεκύνησοιν τῷ θηο ἘΠΕ ΔῸΝ 
να, αὐτοῦ, Ὁ ἐκ ἐλαιθον. ἿΣ χάραγμα 71 τὸ μέτωπον αὐτῷ ν, 
ὦ ὅι πίω χειροι αὐτῶν" Δ ἐζησαν, (Ὁ ἐξασίλάυσον ν᾽ Χοα- 

« ! 

δύφομος. ΓῊΤῚ 

δ α.ς 

4 δεῦτε σαυά- 

χθητε. τε 

Ἔ: μέγα δια 

ὅ ὃ μετ αὐτὲ. 

7 οξελϑούση. 

ΖΦ... 

Π ὁ πλανών ἃ 

οἰκουμδμίω ὅ- 

λίω. α.Ε 

1 ἔδησεν. (5 

πλανᾷ. αὶ 

ὑπ τ τὶ τρὶς εἰς δ Νδ αςν οδιδου να το εἶχ, ον λοι," τον; 

“κ᾽. ὧν 

ἐν εὔνς Ῥ δε; Ἰγιν 7 ρει δι τὸ τε ῷ 



ΑΠΟΚΑΛ. 199 
7 ἔζισαν. α τοῦ χίλια ἔτη" (ᾧ δὲ λοιποὶ “ἢ νεκρῶν ὡὴι ̓ λυέζηοξ : ἕως πξ- 

λεώϑη ἴᾳ 'χέλια ἔτη. Αὕτη κἡὶ ἀθάςωσις ἡ ποοϑότη. μακαάθλος "ὦ 

ἅγιος ὁ ἔγων μέρος ἐν τῇ ὀιϑα ςεὐσή τῇ ποϑότη" 1 ζούτων ὁ ϑα- 
γατος ὃ δεύτερίθ» ἐς ἐγά ὀξοισίαν, δλλ᾽ ἔσονται ἱερεις Τῷ Θεοώ, 

εἰ Ὡταυν τὸ ὅ. Χραςού, ᾧ βασιλδλζοισι ἱμιεῖὶ αὐτῷ χίλια ἔτη χα ὅτω ἔζων 
τελέση ᾧᾷ χίλια ἐτή 5 λυϑήσεται ὃ σευτανας ὠκ τῆς Φυλανς Γ 

αὐ, "Ὁ ὀξελδ σῷ) πλανήσοι Ω ἔθνη τὰ ὧν ταῖς τέασοιρσι γω- 

νίαις τῆς γης; Ὧ Γωῶτ' κα ηὸν Μαγω γ, συ γαγέειν αὐτοις εἰς 4 

πολέμιον, ὧν ὸ Ὄριθμος ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαιλοίατης. Καὶ δύ έ- 

(ησων (᾽πὶ “ὁ πλάτος Ἴης γῆς, καὶ ὀωύκλωσον ἢ κὐσεμξολίω, 
{1 ἁγίων ̓  τίω πόλιν ζ ἠγαπημδυίω" καὶ κατεξη πῦρ Στὸ “- 
Θεοό ὡκ Τῷ οὐρανοί, καὶ κατέφαγην αὐτοις "Ὁ ὃ διαβολος ὁ 
πλανῶν αὐτοιὶ ἐξ λήϑη εἰς τίω λήμνίυ ὦ πυρὸς κὰ ϑείου, ὅ- 

ποὺ "ὃ ϑη6 λον Και ὃ ψευδοχυοοφήτης, Ω βασανιοϑίώσονται η-- 

᾿ μέρας Κρ νυκτὸς εἰς Τιβξ αἰῶνας πὴμ αἰώνων. Καὶ εἰδὸν 969-- 

γον λδυκὸν μέγαν Ὁ 1 και ϑή ϑιυ( ἐπὶ αὐτοί, οὗ δστὸ χυϑοσω-- Δ 

που φυὴν ἡ γὴ ὦ ὁ οὐρανὸς, Κο] τῦπος οὐχ δ ρέϑη αὐτοῖς. κὴ 

ϑράμδυ. αὐ εἰδὸν Οις γέκροι μη οις ̓  μεγώλοις ἑσωταῦ ἀνωπίον ἥ' Θες, 

“Ὁ βιξλία [τεῳ γθησοιν - χα] βιξλίον ἄλλο [ωεῳχθη, ὃ ὅ ὁ 

ζωῆς, καὶ ἐκρίϑησοων οἱ νεκροὶ ΟΜ τ γε γρωμμένων ὧν τοῖς βι- 

ὁλίόις, καὶ τὸ ἔργα αὐτῶν. γὺ ἔδωκεν ἡ ϑαλαασα Ὅις ον αὐτῇ 

ὁ ἑαυτῶν« ΕΜ οιξ, ὦ ὁ ϑαάνατος ᾧ ὁ ἅδης ἐδῶχαν Ὧι; “ὧν αὐτοῖς γέκροι(" 

πῶς Καοὶ ἐκρίϑησων ἕκᾳςος τὶ (ο ἔργα ̓ αὐτῶν᾽. ὦ ὁ ϑανώτος "ἡ ὁ ὡ- 

δὴς ἐξλήϑησων εἰς τίω λίμινίω τοῦ πυρος. (οὗτος δζην ὁ δεύτε- 

"λίμνη δε πο. ρος ϑαίνατος.") χαὶ εἰτις οὐχ δ) ρέϑη ὧν τῇ βίξλῳ τῆς ζωης γέ- 

ἵν σραμμέν(Θ», ἐξλήϑη εἰς τί) λίμνίω “οὗ πυρός. 1 

Καὶ εἰδὸν οὐρανὸν Κφυνον κ, γέω κοινίευ᾽ (ὁ )ὸ ἀσόθστος “- κα παίκξνι ΧᾺΗ 

ρανὸς ̓  ἡ “πσϑφότη γὴ “ἦρηλϑε,) ᾿ ἡ ϑοίλφιασοι ἐς ἔείν ἔτι. Καὶ βιπετ.γ ΠΣ 

ἐζλνιαι ἤγω ἰωαννης εἰδὸν᾿ Ὁ πόλιν “' ἁγίαν Ἱερεσωλήμ κου νίι ̓κα- 

τα(αἰνουοῦ Σστὸ δ᾿ Θεοῦ ὡκ Ἢ οὐρανοῦ ἡποιμασμμένίευ ὡς νύμ.- 

φΦίω κεκοσχαη μϑυίευ τῷ Δι δρὶ αὑτῆς . τὴ ἤκουσοι Φωνής με- 

γαλῆς ὧπ Ὃ οὐρανοΐ, λεχουσης, ἰδοὺ ἡ σκίωὐ αὶ Θεού μι ἢ ὁὐ-- 

αλαὺαις Θρφόπον, (ὃ σκίευω σά μετ αὐτῶν, (Ὁ αὐτοὶ 'λοιοὶ ἀνδῷ ἐσον!), "ὦ 

ἰωμννον ἀβαὸς διΘεὰς ἐρωρρνεβοιουῆβίθεθρ αὐῆβ ὸ ἀβαλε δα θδθονα . ϑτ 
ΝΠ. ΕἾ 
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πᾶν δάκρυον στὸ τὰ ὀφϑαλμὴ αὐτῶν "Ἢ ὸ ϑανατος ὅκ Ἔ 

φτ] ἔτι, οὗτε πένϑος οὔτε κραυγῇ, οὔτε πόνος ζκ ἔςοι! ἔτι, ὅτι Τὰ 

τσϑῶτα ἀπηλϑον. Καὶ εἶπεν Ο κα ϑήμδυ Θ᾽» ὦ τοῦ ορόνε, » -- 

δοὺ κοινά παῦτα ποιῶ. Καὶ λέγ (μοι, Γροίνον, ὃ “ ΕΤΟΙ οἱ λόφοι 

Σληϑινοὶ Καὶ πιςοί εἰσι. Καὶ ἐἰπέ ΜΟΙ, Γέμονε. ἔγω ̓εἰμα ΖΑ χα 

Ὁ Ω, [ἐ Φριχῆ νὴ τὸ τέλος. ἔγω τῷ διψῶντι δώσω κἐ ὡκ τὴς πηγῆς 
ἦν ὑσδυτος ἼηΣ ζωης δωρεῶν. Ο γικῶν κληρονομήσᾳ παντα, κοὶ 

ἰσμορόνβριμ κα 0 αὐτὸς ἔςουι μ9! : ἧος. δήλοις δὲ ΚΟ ἀπι- 

τοῖς 0 ὃ ἐξ δελυγμμένοις κὶ Ὁ Φονόῦσι (ἢ πὸ νοις 'Φαρμακευσι Ὁ 

εἰδωλολοραις κὶ 7 πασι Ὅς νρυδεσι ΩΞ μέρος τὺ Ψ τῇ λί 

μὰν ΤῊ ἢ κοιομδυη πυρὶ γὰ ϑείω, ὦ 0 ὅς δεύτερος ϑανανος. Κ α) ἡλ.- 

2 γορνα. α.1ε 

᾿ καὶ αμδοτω- 

λόϊς. α.:ς 

2 φαρμκακοῖς. ᾶ 

ἜΑ ἐσεϑομε εἰς τὴν ἑγῆὰ ἀδλμωνξε ἐχόντων τας ἐγῆα Φιάλας Ν ἀ.1ε 

τας γειμούσοις ὧν γ ἐγῆα πληγῶν Τὴ ὁ ἐράτων, καὶ ἐλοίλησε μὲτ 

ἐμοό, λέγων, Δώρο, δῶι ἕξω σοι! ̓ τίου νυμιφίωυ δῇ δρνίου πίω" 
γα αἡκα᾽. Καὶ ἀπήνεξις μι ων πνόυματι ἐ ἐγ ὀρίϑ. μέγα Ὁ ὑ- 
ψηλον, καὶ ἐδηξέ, (μοι τί πόλιν Ὑ μεγαλίω᾽ ἢ Υ ἀὑγίαν "Ἰερου- νὰ 
σειλήμι κοωτοαξ αἰνουσων ἐ τὸ τοῦ οὐρανοῦ. τὸ τ Ὁ Θεοῦ, ἐχουσῶν 
πίω δόξαν τῷ Τῷ Θεού: Κα] ὃ Φώςηρ αὐτῆς ὄμϑιος λίθῳ ἕμιω- 

τάτω ως λίδω ἰασεσιδὲ χρυςουλλίζοντι ἐχουσαν τέ τεῖχος μέγαν 

γ0 ἡ ὑψιλὸν, ἔχουσιν πιρλώνας δωδεκα 7) 1α] [ ὦ7ὶ τοῖς πυλῶσιν 

ἀββλοι; δώδεκα, κοι ὀνόματα ὀγηγεγραμμίνα, ὦ 41 Ω 
δὼ δέκα Φυλὼν Δ ὑῶν ἰσραήλ᾽ απ θϑατολης πυλῶνες 

Ῥεις, Στὸ βοβῥα πυλῶνες ΩΣ Στὸ γότου πυλῶνες φρεις, Χπὸ 
δυσμῶν πυλῶνες τρᾷς : καὶ ἣν τεῖχος τὴς πόλεως ἔχον. ϑεμδλίες. 
δώδεκα, καὶ ἡ οΨ αὐτοῖς ὀνόματα τι δώδεκα Χποςολῶν ΩΙ ἜΤΙ 
Σενίο. Καὶ ὁ λαλῶν με ἐμού εἰ εἶχε κάλουμον Δξυσοιὼ ἵνα, 
μετρήση πίω πόλιν καὶ “ὧν πυλῶνας αὐτης Ἃ Ἂ τεῖχος αὐ-- 
Ἧς. χα" ἥ πόλις τεηραγώνος κεῖται, καί τὸ μῆκος αὐτῆς ἼΩΝ 

τὸν ὅν ὅσον Ἂ “ὃ πλάτος. οι Κα ἐμέσρησε τίω πόλιν τῷ καλαι- 

μῶ ὄι ταδιων᾽ δωδεκα λολιαδαν" ἿΣ μῆκος ΟΙ τὸ πλώτος ' 
ΘΟ» ὕψος: αὐτῆς ἴσο δ 1. χα] ἐμέτρησε "Ὁ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
τεοσαιρϑίκοντα τεοσείρων πήγων ς μέζον Δυϑρώπου. ὃ δην ἀΓ 
γέλου. κα! ἰὦ ἡ ὀνδόμηησις Ὁ τείχοις αὐτῆς ἴασις, ἡ πὸ-- 
λις λβισίῷ καϑαρον, “ὁμοία: ὑάλῳ κοαϑαρῴ,. Καὶ οἱ ̓ ϑεμδημοι 

ΟΠΗΜ Ε 

ς αι δίοις, α.1ε 

ἢ δωδέκα. α 

6 διμο!Ον. “οῈ 

ἘΞ τ τοῖς Ἐν τ ΟΡ ΟἹ τρτλν δῖνος τ γος, ξ Ότρασους οτχ'. ςς. 
παι Ὁ “ὟΝ ν 

ΘΝ 44 .τὺ πρήες εἰ φιάμαθθνς οὐξερε, τ- τυρὸν οὐ πεσε. ἢ, »γ}5. τ» «Σ 

" με΄. Ἔν σον ΠΡ ΨΩ οἴ - Ἢ 



γ διαυγής. α. 

Α α“..4 

2 δα φωτὸς. 

α.. 
-», ν 
ἀυτω: κκ 

3 

φπχον.α. ἡ 

ε ἰκώϑ:γ. ,ε 

2 καΐχγεμα.α. 

4 

: φω]ιε. α.1ε 

4 πνϑυμώτων 
ἡ, ας 

« ᾿ 
51 «ἢ 

Α͂ Π ΟΚΑάλΛ. 2ΟΙ 
ποῦ" τείχοις τῆς πόλεως παντὶ λίϑω ζμίῳ κοιοσμημῆο . ἡ ) 3- 
μϑιΘ- ὁ τσξῶτος, ἰάσεσις " ὁ δεύτερος, σεέπτφεῖρορ. ὁ χρίτος, 
χαλνωνδῶν" ὁ ὃ τέταρτος͵ σμαραδορ. 0 πέμιπῆος, σονρδονυξ- ὁ ἕ- 
(πὸ, σείρδιορ᾽ 0 ἔξδομο; Ἶ Δβυσολιϑος " Ο  οἴδδος, βήρυλλορ" ὃ 
ἔνατος, τοπο (ὦ "0 ὁ δέκατος, Δξυσοιωδοισορ' ᾿ ἑνδέκατος, ὑά- 
κένϑος" ὁ » δωδέκατος »ὐμεϑυςος. και οι ἱ δώδεκα πυλῶνές, δὼ- 
σδέκᾳ μδργαράται, δὰ εἶ Εἰς ἔκαιρος η- πυλώνων ζω ΧΑ ἑνὸς μδν- 
γωρίτο. κοι ἡ ή πλατεῖαι τῆς πόλεως λρισίον καϑαρὸν, ὡς ὕαω- 
λος διαφανής. τὸ γοιὸν 5κ εἰδὸν ( ναὶ εὐ τῇ" 0 γὸ Κύρκος ὁ ; Θεὸς 
0 παντοκρετῶρ, γαῦς αὐτῆς 6:1. κὶ χ, ὁ ον. “Καὶ ; πόλις οὐ 

εἴων ἐχῴ ΤῸ ἡλίου οὐδὲ Ἴης σελίεύης εἶς Φαϊνωσιν ὡν αὐτῇ!" ῆ 

Η Η σαΐῳ ξ.Δ 

» δόξα 0. Θεοί' ἐφώτισεν αὐτίω , Ὁ ὃ λύχνος. αὐτῆς ἢ δρ- 

γίον᾽ καὶ ἃ ἡ ἐθνη ὙΜ σωξομδϑων' ἢ ἐν τῷ Φωπ᾽ αὐτῆς ὡθϑ.- 
πωτη(οισι" χα Ὁ βασιλεῖς τῆς γης Φέροισι ̓ πίω δόξαν καὶ 
“ἰω ζεμίω εὐὐτῶν εἰς ὦ αὐτίωυ" " Ἂ οἱ πυλῶνες αὐτῆς μὴ κλᾷ. 
ὅχοσιν ἡ ἡμέρας: “γὺξ γρ σχ ὅροι ἐνεν: μὰ δἰζεεσι πίω δυξαν Καὶ 
᾿ Τ μίω Τὴν ἐθνῶν εἰ εἰς αὐτίωυ : "ζοῚ] οὐ μνὴ εἰσέλθη εἰς αὐτέων. 
παν ̓ κοινοιί. καῖ ποιοιο βδέλυγμα νὰ ψευδὸέ, εἰ μυὴ οἱ γέ-- 
,ραὰ ὑμμμένοι ο» τ βιθλίῳ τῆς ζωης (ὁ Φρνίου. 

Καὶ ὀδαζέ μοι καϑαρὸν π ποταμὸν ὕδατος ζωης, λαιμασεϑν 

ὡς κρυγοιλὰ ̓  οἐκιπορόυό δι ὁ ο" 4 τ ϑεόνου Θέ Θεο, ζοΗ. ᾿ ποῦ 
Θρνίου.ς ον» μέσω τὴς πλωτείας αὐτὶς οὶ ̓  Τ' Ὁ ποτα μοδ δυϑεν 

ὮΝ οψτεῦϑεν ̓ξλον ζωης, πρίοιι κρρπους δώδεκ, αὐ μίωυα 
ἕγα ἕκαςον ὀστοο δ᾽. ζ ΚΩΙ »πὸν αὐτοῦ οἱ] Ὁ Φύλλο Τ' Ῥ ξυ. 

4. εἰ ϑεροπείαν τὴν εἰγῶνει καὶ πον ᾿καιταναϑελα, ὑπ ύςοι 

ἐπ᾿ Ὁ ὁ ϑρόνί» Ὁ Θεὸ ὦ οὶ (ὁ Θρνί ἴου ον αὐτῇ ἐραι" 0") ῷ 

δουλοι ὦ δὶ ὦ λασρόυζθισι εὐνπεὶ, κὶ Ὁ ὄψονται Ὁ Ῥ τυδϑστωτον αὐ- 

τοῦ, κὰ Ἴ Ὁ ὄνομα εἰν Ὁ οι Τὴ μετώπων αὐτῶν. σι: ̓ξ ὁ ἐκ - 

φτοῦ! ἐκει. Ὁ χρααν τὶ ( ἔχουσι λύχνου (ο] Φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κυ- 

ο,ΧΘ"ο Θεὸς 'Φωπζεὶ αὐτοῖς 72) 'βα σιλόυσοισιν εἰς οὖν αἰω- 

γας Τα οἸώνων. Καὶ Εἶπᾷ μοι, Οὗτοι ὦ Ω ΝΣ πίςοὶ καὶ ας 

ληϑινοῖ. Κα Κυρλῷ» ἑΘεὸς Θ8} αἱ γέων φέρ: "πον ἐπέ-- 

ςτι λέ ῷ ἐν ἢ αὐτοῦ δεῖξαι ζοις δούλοις αὐῷ »: δᾶ! γνε- 

κι ὃν χά." ἰδοὺ ἔρχομαι Ὧχ : μακώφλος ὃ τήρων ὧν 

Ἡσαΐν ξ.Α 

Ἡ σαῖς ξ . ῳ 

ς ΧΧΠ 

σεν ἃ 

“-«πἰο σι. Ὁ 5 μ᾿ ε- Α - 

Γ - 4 «ὦ 

γε, ὧς εὐδῆδι. ἐν, μδδμμμυυδδδι, ἰς...νν......ὅ ἑρὼς 



. Κεφοθ.Β 

Κεφ.α.Β. 

κα] κα Β 

ἡσαΐν μα.Β 

καὶ μισὶ. ἃ, 
᾿ 

καὶ Ἀη.Β 

τ Ἡσαϊενο α ἰό 
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λόγρις τῆς ποϑοφητείας Τῷ βιξλίου Οὐύτου ; Καὶ ἐγω [ωα»-- 

νης ὁ Σ βλέπων τοι τοὶ καὶ ἀκούων " καὶ ὅτε ἤκουσε καὶ ἔδλενα, 
ἔπεσε πσαϑοκυιυη στε! ἐμιστθϑέϑεν . ποδῶν ᾧ ἀπέλου τοῦ δ- 

κνύοντὸς μοι ταῦτα" "10 λέγ μοι, Οἴφι μη" σίδυ δουλὸς σου γωρ 

εἰμι (αι ̓ξ ἀδελφῶν σου ΤῊ περφυπῶν, ΩΣ ' Τὴ τηροαυτῶν 

ζις λθλρις τοῦ βιθλίζζυτου. πὸ Ὁ Θεῷ ταεϑσκειθησον. Καὶ ἀε- 

“4 ὑλθὶ: Μ᾽ σφοοιγίσης Οιὶ λόγοις ἃ πϑοφηπείας τοῦ βιθλίου 

Ουύτου, ὃ ΟἹ ὃ καιρὸς ἐήω ὅξην ὁ ἀσευκῶν ἀδωυησοίτω ἔτι, κοῦ ὃ ῥυ- 

στὸν ῥυπωσούτω ἐπ᾽ 'καὶ ὃ ὁ δίκαιος 6 δικο ω ϑηήπτω, ἔπι ̓  ὃ ὧγιος 

αἱ γιαιεϑήτω ἔτι. καὶ ̓ἰδοὺ ἔρχομαι Ὁ, ὁμιόνος μου με ἐ- 
μοό λπτοδοιύνα ὁ ἑκάσω ὡς τὸ ἐρρον ἀμφ᾽ ἔροιι. Ἔγω μι πα 

τΩ , ϑρχβ κοι τέλος, ὃ πσϑῶτος Ὁ ὸ ἑχατος. ̓μακαθιοι ῷ 
ποιοιίτες ταὶ ἐντολας αὐτῷ. 'γα, ἔστι ἥ  οἰξοισία αὐτῶν οὐχὶ ὁ ς 

ζύλον τὴ τὴς ζωῆς, "ὸ ἡ Ὅς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς πίω πόλιν" ἔξω 

“δὲ οἱ κύνες καὶ ο οἱ Φαρμακοὶ ᾿ (πόρνοι κοῦ οἱ Φονεις Ἂ ῷ 

εἰδεωλολοιζραι : Ὁ παξ ὁ Φιλῶν κα ποιῶν 

ἐπέμψα τὸ τὸν ἀήελον μου μδρτυρηδοὑ ὑμιν τ ταῦτα οὶ ταῖς ὦκι- 

κλησίαις. ἐγ εἰμιὴ  ῥίᾳ καὶ τὸ 30» " τ Δαρισῖ, ὁ 0 ἀφηρ ὃ 

λοιμισσθθς καὶ ὀρϑρινορ᾽ Καὶ 70 πνδῦμα ὩΣ Η νύμφη λέρουσιν, 

Ἔλϑε. ᾿ ὁ ἀκούων εἰπετω, Ἐλϑε.. “ὦ ὃ δυῶν ἐλϑέτω "Ὸ 

ὁ ϑέλων λοιμξανέτω τὸ ὕδωρ ζῶης δωρεᾶν.᾿ Συμμαρτυρῶ- 

μιὰ] ἊΣ παν ἀκούοντι (ὗν: λόγοις ποδοφητείας ὅσ 5 βιξλίου 

Ουτου, ἐὰν τ ὀλιτιϑὴ τεθς ταῦ τὰ Οὐ ιιϑησ ὁ Ο Θεὸς ἐφ᾽ αὐ.- 

δ τας πληγας ταῦ γεγραμμένας ων Αἰδλιω Ὅτῳ" ΌΣ ἔων τις ἀ- 

Φαιρῃ τοῦ ὅ λόγων βίολε Φ χποροφητείας ταῶτης, “άφαιρι 
σᾷ ὃ Θεὸς ὃ μέρος ἀὐν Ὁ ἀπο ̓βίθλε Φ ἕωης, "ὦ Ἵ ὧκ πόλεως 

τῆς ἁγίας, καὶ 7 γεγραμμένων ω βιβλίῳ Ούτω. «λέγ ὁ μὸρ- 

τυρῶν ταῦτα. ναὶ ἔρχομαι ἀνχ.. ἀμίω, γαὶ ἔραϑυ 
Κυρχε [ησοδ᾽ ἡ χάεας τοῦ Κυρίου η-: 

μδδ ὑησθδ Χοιροδ μὴ 

ψεῦδος. Εγω] ἴησοις 

Ὶ ὃ βυπαρόρ, 

ῥυπαρθυϑῆτῳ 
ἔπ ἃ 

ό δυχφ!οσαυΐω 

ποιηστώτω, α.ῳ 

δ «4... 

Ἄχ. 4 

7 ὃ πορρὶγός. 

α..ε 
8 ἔρχου. ἀ.14 
δ᾿ ἔρχου. κα. 

Ιο ἐρχίϑω. 

α. τ 
δα. 

τι ρμδεϊυρῦ 
ἐγω. α.ε 
1χέων ζις ὄψις 

Ι ὃ' ἐπ αὐτὼ, 

ὄχιϑήσαι. ὦ 

131 ἀφέλῃ. α.[Ε 
14 ἀφέλοι. ἁ 

τ: ὃ ζυλύ. αν 

1 Ἶ ἁγίων α 

48 

τς τ πα πα Ψ ρον πασαν τροσχρεν στ πονενοαενς 

σῷδδε κι φῳρρνῳ πον. τ " τὸ πεν δε ἡμῆμαιν, ἃ, υϑαναρῆξε οϑιάς ἐνάνουοιλε. δι τα ζεῖςι, τὸν ον οχτη, 

πες ὧν, τα ΤῊΣ 



ἤδυ΄ ΑἹ ἴω. "πω ἘΤ πῆτες ᾿ ἈΝ ΕἸ 
᾿ ΧΡ τῳ Ψα ὺ " “ 

.» ᾿ Ὰ ΓΝ 

ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤᾺΑ ΟΥ̓ΤΩ ΔΙΌΟΡΘΩΣΟΝ. 

ΕΥΑΓΓΓ, 

δελιδὲ ε]γὼ 

22 ὥρας Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, 

“͵ΑΜἭΟἪ͵Ι;͵ ὧν δα) 
77 Ταδὲ οὖ ᾧ τελᾷ Ὁ σελίδος γράνον, Τὸ καὶ Ματϑαιον θὐα γίέλιον ἐ- 

»οάφη ῳ εηρις φφισῆ, κεφαλαίοις ΟἿ 

γ8 . ββοήϑηδον αὐτοὶ ἃ Φ,Εἰ 

127 ἔχὶ οἶκον πιῆ. 
132 Φ ἱνατί 
116 μόνα." ἀπῆλθε πσδὲς ἑαυτὴν, 
196 μοὶ ἔγετε' 

ἱ 20 "οιὲ τῆκὸ Ιωαὐνγζων δὐωγίελίου φεἴχους ον» ὥ ἜΝ οὐχ ὄὕρο. 
! μϑἕυ δὐτίγφαφοις. 
᾿ 214 κρουτοιο τὸς ἰαϑάντος 

ἘΜΕΙ͂Σ τ. 

28 Ὥς ὧν Κε[γρεοὺς ὀκκλησίαφ. πσόϑαϑες ᾧ τάδε, Ἐν φίλοις ζ κι 

ἘΧΟΝΏΕΒΑῚΤ ΒΟΒΕΑΚΙ͂Νβ 5ΤΕΡΗΑ- 

νγν 5 ΤΥΡΟΘΚΑΡΗΥΝ 5 ΒΕΟΙΝ5 

ΙΝΤΕΤΙΔΕ ΡΑΚΙ5ΙΟ ΚΥΜ, 

ΑἾὟ ΝΟ ΜΙ θεν 
ΥἿΑΣ ; 

ΓΜ 1. 
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